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1970 - 2020

Wij bestaan 50 jaar!
Op 9 november 2020 bestaat Stichting NBD Biblion 50 jaar.  
Wij hebben een rijke historie waar we trots op zijn en die we graag  
met jullie delen. Veel plezier bij het lezen!

Concept: Meander Media, Stichting NBD Biblion, Swirl
Art direction en vormgeving: Swirl (Petra Gijzen)
Druk: De Groot - grootsgedrukt.nl
Eindredactie: Stichting NBD Biblion (Laura Hansen)
Omslagillustratie: Buro Brand (Michiel Reijnders)
Teksten: Meander Media (Ulrike Schmidt)

Op de foto: In de voormalige wc’s bij School 7 in Den Helder mag je 
nu spelen (foto Druktemaker Mediaproducties).
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VOORWOORD INHOUD

Deze november is het een halve eeuw geleden dat bibliotheken, uitgevers en 
boekverkopers samen de Stichting Nederlandse Bibliotheekdienst oprichtten. 
In 1970 - ik zat zelf nog niet eens met natte haartjes voor de tv - waren twee 
medewerkers in een pand in Den Haag de stoere kwartiermakers. En kijk waar 
we nu zijn, na 50 jaar centraal gereedmaken van boeken voor bibliotheken en 
mediatheken. Van een kantoortje met twee mensen naar een organisatie met  
150 collega’s en de inzet van kunstmatige intelligentie. 

We zijn gedreven om bibliotheken zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. 
Oók binnen de snel veranderende digitale samenleving. Oók in een wereld waar 
een virus onze sociale contacten immens beperkt. Dus ontwikkelen we mee: van 
uitleenklare boeken, dvd’s en games tot databanken, serious games, datagedreven 
collecties en duurzame oplossingen. Wij zijn de doeners, automatiseerders, 
efficiencyjagers met liefde voor het boek. We doen het om kinderen aan het lezen 
en tech-savvy te krijgen. We proberen de Willie Wortels te zijn in ons vak. Met een 
nieuwsgierige blik kijken we naar processen en problemen om ze, linksom  
of rechtsom, op te lossen. 

We zijn gedreven om te luisteren naar wat er leeft 
bij medewerkers in bibliotheken en mediatheken. 
We zijn gedreven om mee te denken vanuit 
thema’s, specifieke doelgroepen, actualiteit en 
maatschappelijke relevantie. Als NBD Biblion geloven 
wij in de kracht van bibliotheken. In de verhalen die 
in de bibliotheken te vinden zijn. In de verhalen die 
leesbevordering en leesplezier stimuleren. Verhalen 

die laaggeletterdheid terugbrengen. Omdat ze de 
verbeelding prikkelen, kennis vergroten en mensen 
helpen de wereld beter te begrijpen. We worden blij als 
we zien dat bibliotheken in 50 jaar tijd zijn veranderd 
van stille leeszaal naar bruisend sociaal centrum. 
We worden vrolijk als we zien dat bibliotheken 
kinderen en jongeren vooropzetten en ze mee laten 
ontwikkelen. We worden trots te zien dat bibliotheken 
een product als Bibendo omarmen. 

We willen vaak sneller dan mogelijk. Dat vraagt soms 
geduld en een lange adem, van mij persoonlijk, van 
alle medewerkers bij NBD Biblion, en van iedereen 
die met ons werkt. We zien zelf nog genoeg stappen 
voor optimalisatie en verbetering. Daar werken we 

elke dag aan. In ons enthousiasme willen we door, door, door. En daarvoor hebben 
we jullie nodig. Bedankt voor jullie openheid en vertrouwen in het werk met ons. 
We wensen dat we in openheid blijven samenwerken in het mooiste vak dat er is. 
Zodat verhalen verteld blijven worden, op alle manieren die er zijn of nog gaan 
komen. Graag nodigen we jullie uit om de verhalen in dit jubileummagazine te 
lezen en te delen. Het zijn ook jullie verhalen. Geniet ervan!

Nina Nannini, Algemeen Directeur Stichting NBD Biblion
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aarlijks verschijnen er zo’n 30.000 

titels van 4.000 uitgevers in Ne-

derland. Dus komen er iedere dag 

nieuwe titels binnen bij de afdeling 

Aankomst Goederen. Het meren-

deel wordt standaard opgestuurd 

door uitgevers, soms ook door 

schrijvers die in eigen beheer publi-

ceren. Het team Inkoop & Selectie 

houdt ook zelf in de gaten wat er 

verschijnt en vraagt recensie-exem-

plaren op. Bibliotheken kunnen ook 

aangeven als zij een boek opgeno-

men willen hebben in de collectie.

Eenmaal binnen gaan de boeken op 

een kar in de lift naar de medewer-

kers van Inkoop & Selectie. Zij be-

slissen welke boeken daadwerkelijk 

terechtkomen in het aanbod aan de 

bibliotheken en mediatheken. Op 

een herdruk van een recente best-

seller of een heel lokale titel zitten 

de landelijke bibliotheken vaak 

minder te wachten.

Eenmaal door deze ‘ballotage’ 

neemt een Commercieel Adminis-

tratief Medewerker een uiting op 

in het systeem; denk aan de titel, 

uitgever, het ISBN, de prijs, afme-

tingen, bindwijze en of het om een 

boek, digitale uitgave of audiovisu-

eel middel gaat. Na deze registratie 

is een titel klaar om verder te reizen 

naar de Redactie. 

Van iedere titel komen twee exem-

plaren binnen. Eentje gaat via de 

Redactie naar een van de zeven-

honderd externe Recensenten: 

van kosmologen tot streekhistorici, 

van dichters tot computerprogram-

meurs, van latinisten tot stripteke-

naars en van gerontologen tot kin-

derboekenschrijvers. Zij beschrijven 

in ongeveer honderd woorden wat 

de inhoud van het boek is en ge-

ven per titel argumenten voor de 

aanschaf ervan. Denk behalve de 

inhoud van het boek ook aan het 

soort illustraties en de kwaliteit,  

de leesbaarheid van het boek,  

voor welk publiek is het bedoeld. 

Een bibliotheekmedewerker moet 

Namen en 
rugnummers 
graag

DE GANG VAN HET BOEK

Van uitgever tot bibliotheekkast – dat is 
een hele route voor een boek. En om de 
ruim 15.000 titels per jaar ‘plankklaar’ te 
krijgen komen er heel wat afdelingen en 
medewerkers bij NBD Biblion in actie.

J
BOEKBAND
de buitenkant of 
het omslag van 
het boek 

SISO-CODE
staat voor Schema voor de Indeling 
van de Systematische catalogus in 
Openbare bibliotheken; bepaalt de 
plek van non-fictie titels in de kast van 
de bibliotheek 

NAAM AUTEUR

TREFWOORD
trefwoorden helpen de bibliotheekbe-
zoeker om gerichter te zoeken naar 
een passend boek: gaat het bijvoor-
beeld over een reisboek, een span-
nend verhaal of een taalmethode 

PIM-ETIKET
staat voor Presentatiesysteem Infor-
matieve Media en wordt gebruikt voor 
fictie-titels. Het idee is dat bezoekers 
van de bibliotheek door een combina-
tie van gekleurde pictogrammen om 
de rubriek aan te duiden en trefwoor-
den voor het onderwerp op de rug van 
een titel makkelijk de weg vinden tus-
sen alle boeken 

VOORKANT/VOORPLAT
waar de pagina’s  
opengaan

SCHUTBLADEN
de dubbelbladen die 

voorin en achterin het 
boek het boekblok (bin-
nenwerk) met de boek-

band (omslag) verbinden

BOEKBLOK
de binnenbladen 
van het boek 

KNEEP
of schouder van het 

boek. Het min of meer 
scherp omgebogen ge-
deelte van de katernen 

vlak bij de rug.

SNEE
de zijkant van het 
boekblok, wordt 
soms verguld of 
met een kleur 
versierd

STAART
de onderkant 
van het boek

KOP
de bovenkant 
van het boek

RUG
de plek waar de katernen en 
pagina’s aan elkaar genaaid 

worden. De rug van het boek is 
meestal gesloten en verstevigd 

met karton. Maar hij kan ook 
open zijn, dan zie je binding van 

het boek.
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zich een beeld kunnen vormen van 

het boek zonder het in handen te 

hebben. Het andere exemplaar gaat 

naar de Bibliografen. Zij leggen 

allerlei inhoudelijke en technische 

gegevens (metadata) vast volgens 

internationale standaarden zoals 

de titel, auteur en afmetingen. Zij 

benoemen het onderwerp met tref-

woorden en bepalen ook onder welk 

thema iets straks in een bibliotheek-

kast wordt geplaatst (het SISO-num-

mer of de PIM-rubriek). Het etiket 

met de PIM-rubriek, soms met 

trefwoorden, helpt de bibliotheek-

bezoeker om gerichter in de kasten 

zoeken naar een passend boek: gaat 

het over een reisboek, een spannend 

verhaal of is er sprake van een taal-

methode, om maar wat te noemen.

Als de bibliografen en de recen-

senten hun werk hebben gedaan, 

komen alle boeken weer terug bij 

de Redactie, waar de teksten even-

tueel nog worden geredigeerd. Dan 

is alles klaar om de Aanschafinfor-

matie samen te stellen (de zoge-

naamde AI’s). Dat is alle informatie 

die een bibliotheek nodig heeft om 

te bepalen of ze een titel wil aan-

kopen, voornamelijk dus de biblio-

grafische gegevens en de recensie. 

Een bibliotheek krijgt hoe dan ook 

online een wekelijkse selectie van 

tussen de 250 en 350 titels uit het 

totaalaanbod. Daarnaast kunnen 

klanten kiezen voor Standing Or-

ders, Express Titels of de Selectie-

service. Bibliotheekmedewerkers 

kunnen ook zelf snuffelen en kopen 

in de Webshop van NBD Biblion en 

de fysieke Winkel in Zoetermeer. 

Zodra de bibliotheken titels bestel-

len, koopt NBD Biblion die bij de 

uitgever in. De boeken komen in 

vrachtwagens aan in Zoetermeer. 

De medewerkers van Aankomst 

Goederen voeren in hoeveel stuks 

van een titel zijn binnengekomen. 

Tijd voor het ‘inwerken of ‘plank-

klaar maken: daarmee bedoelen we 

het plastificeren, maar ook dat er-

voor wordt gezorgd dat een boek (of 

andere uiting) in de bibliotheekca-

talogus terechtkomt en dat het later 

in de kast van de bibliotheek terug 

te vinden is. 

Een boek met een harde band (om-

slag) wordt anders ingewerkt dan 

Folio
Folio

Folio

Folio

WE WERKEN SAMEN 
MET ZO’N 700 EXTERNE 
RECENSENTEN: VAN 
KOSMOLOGEN TOT 
STREEKHISTORICI, VAN 
DICHTERS TOT COMPU-
TERPROGRAMMEURS, 
VAN LATINISTEN TOT 
STRIPTEKENAARS EN 
VAN GERONTOLOGEN 
TOT KINDERBOEKEN-
SCHRIJVERS

DE GANG VAN HET BOEK

SCHUTBLADENFOLIO
een enkel blad papier, 
één keer gevouwen

KATERN
verschillende folio’s in 
elkaar vormen samen een 
katern. Katernen vormen 
samen het boekblok 

PLAT
Onder het om-

slag zitten de 
‘platten’ - eentje 

voor en eentje 
achter 

RUGBELEG
stuk soepel materiaal 

(leer, perkament, papier, 
textiel ...) dat op de boek-

rug is genaaid of geplakt 
vóór de rugbekleding is 

aangebracht

RUGPLAT
 de verstevi-
ging van de 
rug van het 

boek

BOEKBEKLEDING
boekbekleding met 

inslag (het stukje 
materiaal dat je 

hier naar binnen 
gevouwen ziet, wordt 

‘inslag’ genoemd

BOEKHOEK
zit voorin het boek en bevat biblio-
grafische gegevens en een korte 
inhoudsomschrijving  

SCHUTBLADEN
de dubbelbladen die voor- en 
achterin het boek het boek-
blok (binnenwerk) met de 
boekband (omslag) verbinden

RFID-LABEL
bevat technische data die uniek 
zijn per titel en is bedoeld om een 
titel overal te kunnen volgen (van 
verzending bij NBD Biblion tot le-
zer die leent in de bibliotheek)
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een boek met een zachte band. Een 

boek met een harde band krijgt als 

eerste een rugetiket met daarop bij-

voorbeeld het genre, een SISO-num-

mer of een PIM-classificatie. Dan is 

het tijd voor de plastificeermachi-

ne. Bij binnenkomst was het boek 

al opgemeten. Nu wordt er automa-

tisch een vel plastic op maat gesne-

den en het boek wordt machinaal 

geplastificeerd. 

Van de boeken met een zachte 

band gaat één exemplaar naar de 

Drukkerij. Daar worden harde 

banden gemaakt voor deze boeken. 

De afbeelding van de band wordt 

gescand en in het gewenste aantal 

afgedrukt door een enorme printer. 

Heel handig: de drukkerij foto-

shopt het rugetiket vast in de rug, 

dan hoeft er straks geen label meer 

geplakt te worden. De lamineer-

machine voorziet de grote omslag-

vellen van een extra laagje. De ge-

lamineerde vellen worden op maat 

gesneden, op karton geplakt en 

klaar is de harde band (hardcover). 

De rest van de exemplaren met een 

zachte band treft een ander lot: de 

zachte omslagen worden er afge-

scheurd en de boeken krijgen in 

een machine, één voor één, nieuwe 

schutbladen. Eventuele oude lijm 

wordt weggehaald en er worden 

groeven gefreesd in het boekblok 

zodat de lijm beter hecht. De boe-

ken krijgen een laagje grondlijm; 

een overlijmgaasje zorgt dat de 

lijm beter blijft zitten. In een an-

dere machine wordt het boekblok 

schoon gesneden. 

Tijd om de nieuwe harde banden en 

de boekblokken weer te verenigen. 

Dat gebeurt in de Binderij in een 

machine die luistert naar de naam 

Diamant (naar de fabrikant); hier 

worden de boekblokken en de harde 

banden aan elkaar gelijmd. 

Nu nog een Boekhoek en een 

RFID-label. Op de boekhoek staan 

bibliografische data. Het RFID-label 

bevat technische data die voor iede-

re titel uniek zijn. Het RFID-label 

wordt bij het inpakproces bij NBD 

Biblion gebruikt en vervolgens in de 

bibliotheek om een titel te registre-

ren bij ontvangst, om hem op te ne-

men in de bibliotheekcatalogus, bij 

plaatsing in een vestiging en om de 

titel te koppelen aan wie het boek 

heeft uitgeleend. Het aanbrengen 

van boekhoek en RFID-label gebeurt 

machinaal. 

Hoog tijd voor de Expeditie want 

de bibliotheken zitten al met smart 

te wachten. Hier worden de boeken 

(en andere uitingen) op een ver-

deelband gelegd van waaruit ze via 

een kar in een bepaalde paternoster 

(liftsysteem) terechtkomen. In elke 

paternoster zitten boeken voor een 

specifieke bibliotheek. Volle dozen 

worden opgehaald door het Cen-

traal Boekhuis. Op naar de juiste 

bieb en lezen maar! ◀

JAARLIJKS 
VERSCHIJNEN 
ER ZO’N 30.000 
TITELS VAN 4.000 
UITGEVERS IN 
NEDERLAND. 
DAARUIT KIEZEN 
WIJ ER SAMEN 
MET HONDERDEN 
RECENSENTEN  
ZO’N 15.000.

DE GANG VAN HET BOEK
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Voorzichtig hield ik het  
boek tegen mijn oor

Kanonnen bulderen
Paarden galopperen

Gillende prinsessen in nood
 

Jaah, dit was wat ik zocht 
Loesje



n het gebouw waar nu de Bibliotheek 

Gouda vertoeft, zat in de zeventiger 

en tachtiger jaren Steenland Cho-

colate B.V., de grootste producent 

van chocolademunten ter wereld. 

Het productieproces, de machines, 

de verhalen van de mensen die er 

werkten - dat alles is nog steeds 

zichtbaar in het gebouw dat nu 

bekend staat als, jawel, de Choco-

ladefabriek. Behalve de bibliotheek 

kent de Chocoladefabriek nog meer 

‘bewoners’ zoals alle partijen in 

het gebouw worden genoemd: de 

Drukkerswerkplaats Gouda, Kruim 

eten & drinken, Libertum (het voor-

malige verzetsmuseum), een lokale 

radiozender, het Streekarchief Mid-

den-Holland en VR Space Creative 

Technology. Maar dat is nog geen 

reden om een computerspelletje te 

ontwikkelen, toch? Dat zit zo.

“Het project is tot stand gekomen 

door de wens van de Bibliotheek 

Gouda om intensiever samen te wer-

ken met scholen in de regio, waar-

onder het Wellantcollege.” Aan het 

woord is Mink Lammertink, media-

coach bij de Bibliotheek Gouda. Hij 

werkt aan het (media)educatie-aan-

bod en geeft soms medialessen en 

ondersteunt het team bij mediavra-

gen. “Mijn collega’s Marloes Mid-

deldorp, adjunct-directeur, en Jackie 

van Dijk, specialist Jeugd & Edu-

catie, kenden het serious gaming 

platform Bibendo van NBD Biblion 

al. Ik ben erbij betrokken om dit 

project te begeleiden. Een game leek 

ons de perfecte manier om de VM-

BO-leerlingen te enthousiasmeren.” 

Levy Hoeven, Product Owner van 

Bibendo bij NBD Biblion, vult aan: 

“Het liefst dagen wij bibliotheken 

uit om zelf te bedenken welke se-

rious game zij willen ontwikkelen, 

bijvoorbeeld aan de hand van een 

lopend programma, een specifieke 

interesse of een maatschappelijk 

belang. De wens van de Bibliotheek 

Gouda in de Chocoladefabriek was 

helder: op een speelse manier dui-

delijk maken dat je in het gebouw 

niet alleen boeken kunt lezen, maar 

ook kunt drukken, een VR-game 

spelen, een radioprogramma ma-

ken, over de geschiedenis van het 

gebouw leren en met een green 

screen werken, enzovoort.”

De bouwers
In samenwerking met het docen-

tenteam Nederlands van de school 

heeft Mink het idee van de serious 

game gepitcht onder de derdeklas-

sers. Alma van Slingerland (16) was 

er een van: “We moesten allemaal 

voor Nederlands een brief schrijven 

om te solliciteren naar een plek in 

het gameproject. Ik vond die brief 

niet zo moeilijk. Ik wilde heel graag 

meedoen en zien hoe zo’n creatief 

proces verloopt.” Uit iedere klas 

bleek ongeveer een derde van de 

I

LEERLINGEN ONTWIKKELEN SERIOUS GAME

Men neme een groep VMBO-leerlingen, een 
bibliotheek en NBD Biblion. Daar is toch geen 
chocola van te maken? Jawel. Samen hebben ze een 
serious game ontwikkeld om iedereen in en rond 
Gouda te laten ervaren wat de Chocoladefabriek 
behalve boeken nog meer te bieden heeft. 

Chocoladefabriek 
serieus leuk  
met serious game

ILLUSTRATIES EN FOTO’S: CHOCOLADEFABRIEK, WELLANTCOLLEGE GOUDA
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Het leek me gewoon 
interessant om te leren hoe 
het maken van een game in 
zijn werk gaat, alle stappen 

die je moet nemen.”
 Alma van Slingerland, leerling 

Wellantcollege en lid van de projectgroep

“Deze game laat zien 
dat de bieb veel meer 
te bieden heeft dan 

boeken.” 
Mink Lammertink, Mediacoach bij 

de Bibliotheek Gouda



leerlingen echt geïnteresseerd. De 

docenten bepaalden de samenstel-

ling van de uiteindelijke project-

groep. Levy: “Door de sollicitatie-

procedure hebben de leerlingen een 

belangrijke vaardigheid geoefend, 

namelijk zichzelf aanprijzen. Iets 

dat later goed van pas komt en dat 

niet standaard onderdeel is van het 

vakkenpakket van het VMBO.” 

 “We zijn met een groep van vier mei-

den en twee jongens aan de slag ge-

gaan”, vertelt Mink. “Bij gamen denk 

je al snel aan jongens. Daarom vond 

ik het extra leuk dat hier juist meer 

meisjes meededen. Allemaal jonge-

ren die zelf veel gamen en dus veel 

van games weten.” Alma vult aan: 

“Ik game wel, maar vind het vooral 

heel leuk om te tekenen, schilderen 

en creatief bezig te zijn. Ik denk dat 

ze mij juist daarvoor hebben aange-

nomen.”

3, 2, 1 – bouwen maar!
De zes leerlingen, Mink Lammertink 

van de Bibliotheek Gouda en Levy 

Hoeven van NBD Biblion hebben drie 

keer gebrainstormd, ook op locatie. 

Alma: “We hebben ook een rondlei-

ding gehad in de Chocoladefabriek. 

Onze ideeën voor de storyline van 

de game hebben we op posters gezet 

en vervolgens besproken. Toen nog 

meer losse ideeën verzameld en zo 

hebben we volgens een stappenplan 

samen het hele spel bepaald.” Mink 

vult aan: “Dit hebben we getoetst aan 

de wensen van mijn bibliotheekcolle-

ga’s.” Soms schuurde dat. “De groep 

wilde namelijk heel graag een ont-

ploffing in de game. Maar ja, als bi-

bliotheek houden we ons liever verre 

van onderwerpen die ook maar enige 

associatie met terrorisme kunnen op-

roepen. Dus de ontploffing werd een 

opdracht in de game om te voorko-

men dat er brand uitbreekt”, vertelt 

Mink lachend. “Gebaseerd op de ge-

schiedenis: de wasserij die hier voor 

de Chocoladefabriek stond, is ooit af-

gebrand.” Op het wensenlijstje van 

de bibliotheek stonden ook nog vir-

tual reality-elementen. Een van de 

bewoners is namelijk het bedrijf VR 

Space.

Vervolgens zijn de leerlingen concreet 

aan de slag gegaan met de stijl van 

de game en het ontwerpen van per-

sonages en logo’s. In een speurtocht 

door het gebouw kom je iedere ‘bewo-

ner’ tegen. Alle bewoners hebben een 

hoofdstukje gekregen en een eigen 

personage. “Helaas was daar midden 

in het project corona en daarmee dus 

veel onzekerheid over hoe verder”, 

vertelt Mink die het contact onder-

hield met de leerlingen, de docenten 

en met NBD Biblion. “Gelukkig heb-

ben de leerlingen thuis verder ge-

werkt aan de content en hebben ze 

voldoende input en materiaal aange-

leverd om de serious game echt uit te 

werken. Het geraamte en de software 

zijn ontwikkeld door NBD Biblion. Ik 

heb veel technische ondersteuning 

gehad van ze bij het daadwerkelijk 

bouwen van het platform. Tot en met 

de puntjes op de i qua software. He-

laas kon het bouwen door de maatre-

gelen van corona niet samen met de 

leerlingen gebeuren.”

Serieus leuk leren
Het mooie van dit project is dat het 

mes aan meerdere kanten snijdt. Hoe 

heeft Alma het ervaren? “Ik vond de 

hele ervaring leuk. Iedereen in de 

groep had een ander talent en zo kon-

den we de taken goed verdelen. Het 

resultaat is wel wat ik had gehoopt.” 

De leerlingen hebben aan een bij-

zondere opdracht kunnen werken. 

Ze hebben geleerd zichzelf te presen-

teren, samen te werken en natuur-

lijk hebben ze hun digitale vaardig-

heden vergroot. Bovendien heeft het 

Wellantcollege nu een gaaf media-

project klaarliggen: een game die de 

jongeren vertrouwd maakt met de 

bibliotheek. Het is de bedoeling dat 

dit project jaarlijks voor derdeklassers 

wordt aangeboden. Levy: “De Biblio-

theek Gouda speelde een belangrijke 

rol. Ik hoop dat andere bibliotheken 

door dit voorbeeld zien dat zij met be-

hulp van Bibendo vrij eenvoudig re-

levant kunnen zijn voor scho-

len. Als verantwoordelijke voor 

Bibendo bij NBD Biblion ben ik 

echt trots op de waarde die we 

hiermee creëren voor scholen.”

Ook Mink is blij met het re-

sultaat: “Deze game wordt 

het visitekaartje voor de Cho-

coladefabriek. Hij wordt on-

derdeel van ons media-aan-

bod voor scholen. Het is een 

game voor en door jongeren, 

maar zeker niet alleen voor 

VMBO-leerlingen. En ook 

voor volwassenen valt er ge-

noeg te beleven. De game is 

een stevige profilering van 

het gebouw waarin we hui-

zen. In het spel leer je de 

bewoners van het gebouw 

en de bibliotheek zelf ken-

nen. Je maakt gebruik van 

de catalogus, zoekt iets op 

in het streekarchief, neemt 

een kijkje bij de historische drukper-

sen en hopelijk heb je vooral plezier. 

Deze game laat zien dat de bieb veel 

meer te bieden heeft dan boeken. De 

bibliotheek is niet saai.” 

Levy: “De Bibliotheek Gouda is niet 

voor niets trots op dit project. En, zo-

als gebruikelijk op Bibendo, stelt zij 

de game beschikbaar voor andere bi-

bliotheken die lid zijn van Bibendo 

om in te zien, te kopiëren en aan te 

passen naar eigen locatie of voorkeur. 

Zodat zij kunnen voortbouwen op het 

succes van een game als deze.” ◀

LEERLINGEN ONTWIKKELEN SERIOUS GAME
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“De wens van de 
Bibliotheek Gouda in de 

Chocoladefabriek was 
helder: op een speelse 

manier duidelijk maken dat 
je in het gebouw veel meer 

vindt dan boeken.” 
Levy Hoeven, Product Owner Bibendo bij 

NBD Biblion

Wil je de game spelen, ga 
naar Bibendo.nl en zoek op 

‘Chocoladefabriek’. Beter nog: 
Kom langs in Gouda! 

Tip van Alma: 
check instagram.com/dechocoladefabriekgame
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Techneuten die blij worden van dingen oplossen, de Willie 
Wortels van NBD Biblion… De twaalf medewerkers van de 
Technology Group B.V. zijn gedreven vakmensen: software 
engineers, werkbouwkundig engineers, machinebouwers en 
allround monteurs. Geef ze een technisch probleem en ze 
broeden met onbevangen nieuwsgierigheid op de oplossing. 
Hun aanvoerder, Richard van der Voorn, vertelt over een 
aantal markante ‘uitvindingen’. 

INNOVATIE & VAKMANSCHAP BIJ TECHNOLOGY GROUP BV

“Goeiemorgen, 
hoe gaat het met 
het uitvinden?”

17
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e roots van de Technology Group gaan 

terug naar 1998. Hun voornaam-

ste klant is natuurlijk de binderij 

en drukkerij van NBD Biblion zelf, 

waar zo’n zeventig machines staan 

die worden onderhouden. De helft 

ervan is ook door de Technology 

Group gebouwd. Maar in het eerste 

jaar van het bestaan wordt ook al 

een plastificeermachine verkocht 

aan Danish Bibliographic Center, 

het NBD Biblion in Denemarken 

zeg maar. Al snel volgen EKZ en 

SBD, bibliotheekservices in Duits-

land en Zwitserland respectievelijk. 

Het Centraal Boekhuis is ook klant. 

Sinds 2005 werkt Technology Group 

niet alleen voor bibliotheekservices, 

maar ook voor andere bedrijven in 

de grafische en aanverwante indus-

trie zoals Albelli en Amazon.  

De kracht van het team? Dat is de 

flexibiliteit, het streven naar sim-

pele oplossingen met een goede 

prijs-kwaliteitverhouding, maar 

vooral de creativiteit bij het ont-

werpen en bouwen van machi-

nes-op-maat, naar specifieke wen-

sen van de klant. “Mooie, leuke, 

verse, sappige uitvindingen”, zoals 

Willie Wortel het zelf zei.

De meest recent ontwikkelde  
machine: de Space Creator
In september is hij opgeleverd, de 

Space Creator voor paspoortfabrikant 

Idemia. Het is een machine voor 

het optimaal vullen van dozen met 

paspoorten. Voorheen gebeurde dit 

met de hand, maar het was een las-

tig karwei en weinig ergonomisch 

omdat de paspoorten bijzonder strak 

in de doos moeten komen te zitten. 

“Als de doos nu ogenschijnlijk vol 

zit, dan perst de Space Creator de 

paspoorten dankzij een cilinder op 

elkaar. Er ontstaat nieuwe ruimte 

en een medewerker van Idemia kan 

makkelijk nog een stapel paspoorten 

extra in de doos stoppen”, legt  

Richard uit. Simpel, maar een der-

gelijke machine bestond nog niet.

De bestseller: de Stacker 
Zoals de naam al zegt, stapelt deze 

machine boeken op elkaar. Bij NBD 

Biblion is hij onderdeel van de ex-

peditielijn. Hij kan gecombineerd 

worden met andere machines om 

kant-en-klare producten te stapelen. 

In totaal heeft de Technology Group 

er nu 85 gebouwd, hiermee is dit de 

best verkochte machine. De gebrui-

ker kan zelf kiezen hoeveel boeken 

er gestapeld worden. Het voordeel? 

D
INNOVATIE & VAKMANSCHAP BIJ TECHNOLOGY GROUP BV
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“Zonder deze machine moet een 

medewerker handmatig boeken 

stapelen en ook tellen. Nu doet de 

machine dat. Stel je deze machine 

in op vijf boeken, dan krijg je gega-

randeerd stapels van vijf boeken”, 

legt Richard uit. “Bovendien heb je 

met deze machine minder vloerop-

pervlak nodig.” Het is al bijna een 

klassieker, hij wordt al vanaf on-

geveer 2000 gebruikt. “We hebben 

hem in de loop der jaren wel gemo-

derniseerd.”

Richards 1e ontwikkeling: de TIM
De Turning in Machine, kort TIM, 

is ontworpen voor het inslaan van 

uitstekende folie van geplastificeer-

de boeken. Vroeger gebeurde dat 

met de hand – ergonomisch heel 

belastend voor degene die dat de 

hele dag stond te doen. Maar de TIM 

heeft meer opties: hij plakt ook de 

boekhoek en het RFID-label in een 

boek en beschrijft de chip van het 

RFID-label met de juiste data. De 

Turning in Machine is een van de 

eerste machines die Richard mede 

ontwikkeld heeft toen hij in 2005 

voor NBD Biblion kwam werken. 

De 1e echte engineering uitdaging: 
het Expeditiesysteem
De sorteerunit van NBD Biblion zelf 

uit 2013 was het eerste grote project 

van de afdeling waarbij meerdere 

machines met elkaar en met data-

bases gecombineerd werden.  

Richard: “Het Expeditiesysteem, 

zoals wij dit intern noemen, moest 

49 uitgangen krijgen voor het zo ef-

ficiënt mogelijk uitsorteren van de 

boeken; en dat in combinatie met de 

paternostersystemen. Dat was voor 

ons toen echt huge.” 

Wat details voor een beter begrip 

van de omvang: een paternoster is 

een soort liftje. In de expeditie in 

Zoetermeer heeft hij dertig planken, 

op iedere plank passen tien dozen. 

Dus in totaal is het mogelijk om per 

paternoster driehonderd dozen te 

vullen met theoretisch driehonderd 

unieke afleveradressen. De totale 

capaciteit van het Expeditiesysteem 

van NBD Biblion is 1800 aflever-

adressen. Voor het verzenden wordt 

de inhoud dubbel gecheckt. Komt 

het gewicht van de doos overeen 

met het gewicht van de titels die 

erin horen te zitten én het RFID- 

label klopt, dan is de zending klaar 

voor het adres en de uitlevering. 

De geniale mislukking –  
de Mediamaat 
Met de Mediamaat uit 2007 kon je 

een (luister)boek of dvd uit de muur 

trekken zoals voorheen alleen een 

kroket. Dat was tenminste het idee. 

Het was een ‘boekenuitleenappa-

raat’ bedoeld om ook in dorpen zon-

der bibliotheek 24/7, met behulp van 

je bibliotheekpasje, boeken te kun-

nen ‘pinnen’ als het ware. Richard: 

“Het was een mooi apparaat. Hij 

had misschien wel de vervanging 

van de bibliobus kunnen worden. 

Goedkoper en rond om de klok be-

schikbaar.” Maar het liep anders. 

De enige Mediamaat ooit stond in 

NBD BIBLION JUBILEUMMAGAZINE 2020
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het Brabantse ’s Gravenmoer en had 

een capaciteit van zeshonderd titels. 

De proef op maar één locatie lijkt 

achteraf te beperkt om de markt en-

thousiast te krijgen. In combinatie 

met de benodigde investering voor 

de aanschaf kon het zo gebeuren dat 

een top idee het toch niet haalde. 

Dat gebeurt de beste uitvinders.

Het grootste project ooit: Amazon
Amazon is bekend als een van de 

grootste webwinkels ter wereld. 

Boeken waren de eerste producten 

die de huidige tech-gigant verkocht. 

In Italië, het Verenigd Koninkrijk 

en Polen staan productiefaciliteiten 

waar de boeken pas worden geprint 

als ze besteld zijn. Voor de Poolse 

vestiging levert NBD Technology 

Group, via machinebouwfabriek 

Muller Martini, onder andere ma-

chines voor de productie van paper-

backs. Het gaat om een systeem van 

stackers, de-stackers en een trans-

portsysteem om dit alles te verbin-

den. “Alles in het complete systeem 

is erop gericht het productieproces 

zo geleidelijk mogelijk te laten verlo-

pen zonder onnodige opstoppingen 

die de productieflow verstoren”, legt 

Richard uit. Het klinkt eenvoudiger 

dan het is. In 2016 leverde Tech-

nology Group de eerste machine, 

sindsdien zijn er meer dan twintig 

miljoen boeken mee gemaakt. 

De veelzijdige – de Easy-Plast
De Easy-Plast is een plastificeerma-

chine die boeken plastificeert waar-

bij elk boek een ander formaat kan 

hebben. De machine is voorzien van 

zes verschillende formaten folie zo-

dat er zo efficiënt mogelijk met het 

materiaal wordt omgegaan. Na het 

plastificeren moet de uitstekende 

folie dan nog wel ingeslagen worden 

(bijvoorbeeld in de TIM).

Het doel bij de ontwikkeling van 

al deze machines is niet het maxi-

maliseren van de aantallen, maar 

het verkorten van de doorlooptijd. 

Bibliotheken willen hun titels snel-

ler en liefst ook goedkoper geleverd 

krijgen. De concurrentie van de (on-

line) boekhandel ligt immers altijd 

op de loer. “We blijven kijken waar 

in het proces we nog meer kunnen 

automatiseren. Om het werk voor 

mensen fysiek minder zwaar te ma-

ken én om het proces efficiënter te 

maken”, aldus ‘chef uitvindingen’ 

Richard van der Voorn. ◀

INNOVATIE & VAKMANSCHAP BIJ TECHNOLOGY GROUP BV



25 FO
TO

: F
ER

S

COLUMN JEROEN DE BOER

Heb je The Social Dilemma al gezien? Voor ve-
len zal het bekijken van deze spraakmakende 
Netflixdocu een ontnuchterende ervaring zijn 
geweest. Mocht je ‘m gemist hebben: de film 
geeft een inkijkje in de ware werking van so-
ciale media, namelijk het ongebreideld verza-
melen van gebruikersgegevens om uiteindelijk 
het gedrag van diezelfde gebruikers te kunnen 
beïnvloeden. 

Dit heeft in de docu volgens verschillende inge-
wijden desastreuze gevolgen en gaat veel verder 
dan het kunnen voorspellen op welke adverten-
tie geklikt wordt. Tim Kendall, een voormalige 
executive van Facebook, vreest dat de enorme 
online polarisatie in de VS straks leidt tot een 
echte burgeroorlog. En techfilosoof Jaron Lanier 
voorspelt zelfs het einde van de wereld.

Het is niet de eerste keer dat dit soort doem-
scenario’s geschetst worden. In 2019 was het 
eveneens Netflix dat in The Great Hack het ver-
haal achter databedrijf Cambridge Analytica 
en zijn discutabele rol in de voorgaande Ame-
rikaanse presidentsverkiezingen vertelde. Wat 
beide docu’s ook met elkaar gemeen hebben is 
dat het woord vooral aan voormalige insiders 
gegeven wordt. Zeker bij The Social Dilemma 
voelt dat wel wat raar. Is het immers niet ge-
makkelijk om kritisch te zijn, nadat je eerst 
jarenlang een voorname goedbetaalde positie 
hebt bekleed bij Facebook, Twitter, Google of 
Instagram? 

In een kritisch online betoog, getiteld The Prodi-
gal Techbro (De verloren techzoon), stelt auteur 
Maria Farrell dat, wanneer medewerkers die 
volgens haar medeverantwoordelijk zijn voor de 
huidige techdystopie nu ook de kritische dans 
leiden, het nooit mogelijk zal zijn om echt uit 
te vinden wat de machinaties achter social me-
diabedrijven zijn. Is het afdwingen van regu-
lering van diezelfde bedrijven niet veel eerder 
een rol van de overheid, die zich daarbij laat 
adviseren door onafhankelijke experts? De kern 

is hier dus oprechte en onafhankelijke kritiek. 
Dat brengt me ook bij de bibliotheken. Wij spe-
len in dit debat namelijk ook een rol. Vanuit het 
oogpunt van digitale inclusie en digitaal bur-
gerschap stellen we mensen in staat om zoveel 
mogelijk zelfstandig om te gaan met wat in het 
(digitale) leven voorbijkomt. Kritisch kunnen 
omgaan met technologie speelt daarbij inmid-
dels een meer dan belangrijke rol. 

Bibliotheken besteden hier in hun programme-
ring daarom veel aandacht aan. Makerplaatsen 
in bibliotheken zijn bijvoorbeeld plekken om 
te leren hoe dingen gemaakt zijn en functio-
neren. Daardoor ben je veel beter in staat om 
daarover ook een mening te hebben. Met een 
methode als de Data Detox Kit stellen bibliothe-
ken mensen in staat om weer meer grip te krij-
gen op hun persoonlijke data, zonder daarbij 
afstand te hoeven doen van de technologie die 
ze gebruiken. En bibliotheken helpen mensen 
op meerdere vlakken bij de CoronaMelder. Niet 
alleen door hulp bij installatie, maar, minstens 
zo belangrijk, ook met advies over de afwegin-
gen die je daarvóór kan maken. Hoe neem je 
een weloverwogen besluit of je de app wel of 
niet wil gebruiken?

Uitgangspunt is dat in bibliotheken het mense-
lijke aspect bovenaan staat. Welke rol speel je 
als individu of groep personen in het gebruiken 
van technologie? En welke vragen stel je daarbij 
aan jezelf en aan elkaar? Uiteindelijk zal het 
eerste besef bij een volgende kritische Netflix-
docu zijn dat die melding “We hebben een serie 
toegevoegd voor jou” niet uit de lucht komt 
vallen. 

Jeroen de Boer (1973) is innovatieadviseur bij Fers en onder 
andere verantwoordelijk voor de projecten FryskLab en 
Data Detox.

Digitaal 
burgerschap

COLUMN JEROEN DE BOER
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Welke rol speel je in het 
gebruik van technologie? 
 En welke vragen stel je 

daarbij aan jezelf en aan 
elkaar? 

Jeroen de Boer
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lanten hebben ons in het verleden 

duidelijk gemaakt dat ze meer be-

trokken willen worden bij de orga-

nisatie. Sinds een aantal jaren wer-

ken wij daarom steeds meer vanuit 

de behoefte van de bibliotheken en 

mediatheken; we vragen actief om 

feedback en blijven op verschillende 

manieren in contact. 2019 was het 

jaar waarin we de organisatie zo 

hebben ingericht dat er geen dienst 

of product meer ontwikkeld wordt 

zonder klanten erbij te betrekken. 

We waren dan ook blij toen uit ons 

klanttevredenheidsonderzoek in 

2019 bleek dat degenen voor wie we 

werken zich inmiddels ook echt ge-

hoord voelen. Dat geldt voor ‘lopen-

de zaken’ en we willen dat het ook 

gaat gelden voor innovaties. 

Broedplaats 

Om die betrokkenheid, naast alle 

andere manieren van contact, ex-

tra in te bedden in onze processen 

hebben we in 2019 twee structure-

le klankbordgroepen opgezet. Het 

doel ervan is om bepaalde keuzes, 

producten en diensten te toetsen 

aan de wensen en behoeften van bi-

bliotheken en mediatheken en hun 

strategische uitdagingen. De leden 

werven we via Bibliotheekblad en 

onze eigen sociale media. Bij de 

keuze letten we op diversiteit aan 

omvang en regionale spreiding. 

De Klankbordgroep Strategie bestaat 

uit tenminste vijf en maximaal tien 

directeuren van Nederlandse biblio-

theken en overlegt met elkaar en 

met het bestuur over ontwikkelin-

gen in de branche, hoofdlijnen van 

de strategie, de koers van NBD Bi-

blion en grote wijzigingen die van 

invloed zijn op de dienstverlening. 

Paul Adels is directeur-bestuurder 

van Theek5, actief in Oosterhout en 

zeven andere Brabantse gemeenten, 

en een van de leden van de Klank-

bordgroep Strategie. Hij nam in 

februari deel aan een bijeenkomst 

van de groep. 

“Voor mij was dit een heel waarde-

volle ontmoeting. Om te beginnen 

was het informatief. Maar er werd 

zeker niet alleen gezonden, er werd 

ook goed geluisterd. Er was alle 

ruimte om verbetersuggesties aan 

te dragen. Voor mij, een van dege-

nen met wortels buiten het biblio-

theekwezen, was de inhoudelijke 

discussie met collega’s bovendien 

leerzaam. Het scherpt je geest om 

te horen hoe anderen met bepaalde 

thema’s omgaan waar we allemaal 

mee zitten. En natuurlijk vond ik 

het extra leuk dat de bijeenkomst 

hier in de bibliotheek in Oosterhout 

werd gehouden.”

De Klankbordgroep Producten be-

staat uit minstens zeven en maxi-

maal twintig managers collectie, 

educatie en programmering. Deze 

groep bespreekt onderwerpen zoals 

overwegingen achter tarieven voor 

bestaande producten, de ontwik-

keling van nieuwe producten en 

in hoeverre het aanbod van NBD 

Biblion aansluit op de behoefte bij 

bibliotheken. Martijn Noordam, 

Coördinator Mediaverwerking bij de 

Bibliotheek Den Haag, werd lid van 

de Klankbordgroep Producten nadat 

hij de oproep in de nieuwsbrief had 

gezien. “Ik zocht eigenlijk al naar 

de mogelijkheid om wat meer met 

elkaar over bepaalde zaken te pra-

ten. Dus ik wilde graag meedoen.” 

Hij kan zo een paar onderwerpen 

noemen die zijn belangstelling heb-

ben: “Hoe milieuvriendelijk zijn de 

gebonden of geplastificeerde boeken 

eigenlijk? En waarom neemt NBD 

Biblion de Nintendo Switch niet op 

in het productaanbod? Bij ons hier 

in Den Haag verhuren we ’m conti-

nu. Ik vind die belangstelling voor 

ons als klant belangrijk. Heel goed 

dat NBD Biblion daarvoor open-

staat.” Volgens Martijn stimuleert 

dit soort initiatieven het wederzijd-

se contact alleen maar. 

Zoals gezegd trokken we eind 2019 

samen met de kenners uit de bi-

bliotheken een sprintje om ideeën 

K

COCREATIE

Vooruitgang boeken kunnen en wíllen we bij NBD Biblion 
niet alleen. We willen weten waar de uitdagingen van onze 
partners liggen, zodat we in oplossingen kunnen denken. 
Zodat we onze eigen ideeën kunnen toetsen. Door samen 
te werken versterken we onze innovatiekracht.

Waarom moeilijk doen 
als het samen kan?
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te verzamelen voor de bibliotheek 

van de toekomst. Waar hebben 

bibliotheken straks behoefte aan 

en hoe kan NBD Biblion daarbij 

helpen? Aan de implementatie van 

een aantal van de ideeën uit het 

klanttevredenheidsonderzoek en de 

klankbordgroepen is de afgelopen 

maanden hard gewerkt.

Geef afgedankte boeken 
een tweede leven

Zo leefde er de wens om binnen de 

bibliotheekbranche te onderzoe-

ken hoe we nog duurzamer kunnen 

zijn, bijvoorbeeld in de omgang 

met afgedankte boeken. 

Vaak gaan boeken die uit de collec-

tie gaan eerst nog in een publieke 

boekverkoop, maar er zijn altijd ti-

tels die daarna alsnog in de oudpa-

piercontainer dreigen te belanden. 

Wie in deze sector kan met droge 

ogen aanzien dat er per jaar zo’n 

200.000 boeken worden vernietigd? 

Een probleem dat ook NBD Biblion 

zich aantrekt. Onder begeleiding 

van Kirkman Company organiseer-

den we daarom een workshop en 

doken in het probleem. Een aantal 

bibliotheken dacht mee. Collectie-

specialist Ralph Kruizinga beaamt 

dat circulariteit en duurzaamheid 

ook bij de Nieuwe Veste in Breda 

steeds meer een speerpunt worden. 

De meeste initiatieven zoals samen-

werking met kringloopwinkels in 

de stad of het vullen van mini-biebs 

met gesaneerde boeken zijn echter 

ad hoc en afhankelijk van het initi-

atief van individuen. Het zou mooi 

zijn als er structurele samenwerking 

met vaste partners kwam, vindt hij. 

Al heeft de Nieuwe Veste tot nog toe 

de ‘luxe’ dat zij nooit boeken weg-

gooien. Als niemand je meer wil, ga 

je als boek in Breda met pensioen in 

het magazijndepot. 

Bibliotheek ZOUT in de provincie 

Utrecht organiseert iedere zomer 

een succesvolle boekverkoop, weet 

informatiemedewerker Liesbeth  

Faber van de Leersumse biblio-

theek; wat daarvan overblijft gaat 

inderdaad in de oudpapiercontainer 

ten onder, al zijn er ook in Leersum 

bottom-up ideeën, bijvoorbeeld om 

afgeschreven boeken te doneren 

aan de voedselbank en het asielzoe-

kerscentrum. Ook zij pleit voor een 

inbedding in strategie en beleid.

In de workshop kwamen de meest 

creatieve ideeën op tafel om boe-

ken als materiaal te gebruiken voor 

iets nieuws. Gebruik ze als isolatie, 

maak er meubilair voor bibliothe-

ken van of ontwerp er kinderspeel-

goed of leeslampen mee. Maar ook 

de literaire waarde kun je met een 

beetje fantasie misschien behou-

den. Laat nieuwe Nederlanders er 

de taal mee leren of belever mini- 

bibliotheekjes op het strand, op 

stations of in vakantiehuisjes en je 

bereikt ook nog eens nieuwe doel-

groepen. Het mooiste is natuurlijk 

een combinatie van upcycling van 

de literaire en recycling van de 

materiële waarde. In een dergelijk 

scenario zou NBD Biblion de afge-

schreven boeken landelijk kunnen 

ophalen via bestaande distributie-

kanalen en de boeken refurbishen 

in een ‘wasstraat’. Vervolgens wor-

den de opgefriste titels met behulp 

van slimme data gesorteerd en ge-

bundeld tot themaboxen voor speci-

fieke doelgroepen. Het liefst in sa-

menwerking met nieuwe partners 

zoals misschien de Nederlandse 

Spoorwegen of grote vakantiepar-

ken; en voor de dozen hergebruiken 

we oude boekomslagen. 

“Dat zou een goede rol kunnen zijn 

voor een organisatie die toch con-

tact heeft met alle bibliotheken”, 

vindt ook Ralph Kruizinga van de 

Nieuwe Veste. Een naam is er ook 

al: de BIEBox. Aan de businesscase 

wordt gewerkt. Het kan zo maar ge-

beuren dat die niet positief uitpakt. 

Maar ook dan zijn we er wijzer van 

geworden… en pakken we een an-

der idee van de plank. Want er lig-

gen er nog een stuk of wat.

Help ons met het  
aanbod voor specifieke 
groepen

Wat betreft de collectie is er een dui-

delijke wens dat NBD Biblion mee-

denkt over het aanbod voor specifie-

ke doelgroepen. Mensen die  

Nederlands als tweede taal le-

ren (NT2) zijn in dit verband vaak 

genoemd. Niet zo gek, want ge-

meenten zijn vanaf 2021 weer ver-

antwoordelijk voor een geslaagd in-

burgeringstraject van nieuwkomers. 

En de bibliotheken willen graag hun 

maatschappelijke rol daarbij invul-

len. Zij zijn immers al betrokken 

bij taalcafés, taalspreekuren, tassen 

met taal, koken met letters en an-

dere initiatieven. Maar het blijkt 

nog niet eenvoudig om een over-

zicht te krijgen van de beschikbare 

materialen. Dus organiseerde NBD 

Biblion begin maart een middag 

voor collectioneurs en educatieme-

dewerkers om zich te oriënteren 

op de verschillende methodieken 

en materialen voor inburgering. 

De belangrijkste uitgevers van 

NT2-materialen waren aanwezig en 

er was voldoende gelegenheid om 

gespecialiseerde materialen te be-

kijken en er vragen over te stellen. 

De live bijeenkomst, nog net voor 

de lockdown, was goed bezocht. 

José Diesveld, rayonmanager van 

de Bibliotheek Oosterschelde was er 

ook: “Ik was er om kennis te nemen 

van de materialen die er zijn en een 

aantal producten kende ik inder-

daad nog niet. Dankzij dit overzicht 

kunnen wij nu een aanschafplan 

maken.” Jolanda Schmitz van 

Schunck in Heerlen heeft nu ook 

een beter beeld van de aangeboden 

materialen. Maar zij had ook nog 

een tip voor NBD Biblion: “Het zou 

mooi zijn als jullie een niveau-in-

deling bij leesboeken voor NT1’ers 

en NT2’ers zouden kunnen aan-

brengen. En ik miste de recreatieve 

materialen.” We hebben veel bezoe-

kers gesproken die erg enthousiast 

waren over de bijeenkomst. Tijdens 

de bijeenkomst hebben wij bij de 

bezoekers de behoefte naar NT2-ma-

terialen gepeild. Naar aanleiding 

daarvan hebben we geactualiseer-

de lijsten met alle beschikbare 

NT2-materialen gepubliceerd. Deze 

lijsten blijven wij natuurlijk in de 

toekomst actualiseren. 

Dit boek wordt  
beschermd door  
biofolie

NBD Biblion erkent, net als de bi-

bliotheken bij afgeschreven boe-

ken, de noodzaak in de sector om 

meer te doen met duurzaamheid en 

circu lariteit. 

Niet pas op het einde van de levens-

duur van een boek. Bij het plastifi-

ceren van de ongeveer twee miljoen 

bibliotheektitels per jaar gebruiken 

we 400.000 m2 plastic. Tot nog  

toe gebruiken we hiervoor polyethy-

leenfolie op basis van aardolie. 

Onze leverancier Filmolux biedt 

echter een nieuwe boekbeschermfo-

lie aan, gemaakt van biobased po-

lyethyleen verkregen uit suikerriet. 

Het suikerriet voor deze folie hoeft 

bijna nooit te worden geïrrigeerd en 

is afkomstig van fabrieken op grote 

afstand van de Amazone. Met deze 

folie worden fossiele grondstoffen 

gespaard. Bovendien bindt het sui-

kerriet tijdens de groei CO2 uit de 

atmosfeer waardoor de uitstoot van 

dit broeikasgas wordt verminderd.

Als eerste proef hebben we in ja-

nuari 2020 een aantal verschillen-

de boeken hiermee geplastificeerd 

en deze rond laten gaan binnen 

NBD Biblion. Tot op heden zien ze 

er perfect uit. Om honderd procent 

zeker te weten dat de boeken met 

de suikerrietfolie minstens zo be-

stendig zijn als die met het tradi-

tionele materiaal worden nu twee 

kinderboektitels aan een real-life 

test in bibliotheken onderworpen. 

Kinderboeken worden immers extra 

intensief gebruikt. 

Via beknopte vragenlijsten krijgen 

we feedback van de deelnemen-

de bibliotheken. Aanvullend gaat 

Bibliotheek ZOUT met een grotere 

selectie boeken aan deze test mee-

werken. Ook zijn zij bereid om ons 

intensievere feedback te geven. 

Onze verwachtingen zijn hoog ge-

spannen. Als de boeken goed uit 

de test komen dan gaan wij voor 

alle plastificeerwerk over op deze 

bio-based folie, in de hoop om hier-

mee ook uitgevers te motiveren om 

de productie van boeken in het al-

gemeen verder te verduurzamen. 

Blijf ons uitdagen

De branche en NBD Biblion ontwik-

kelen zich al een halve eeuw, maar 

we zijn nog lang niet uitgeleerd. 

Integendeel. We geloven dat ont-

wikkeling de motor is van vooruit-

gang. Daarom investeren we steeds 

meer in techniek, digitalisering en 

data. En ook in elkaar. Dus blijf ons 

vooral vragen stellen, denk mee en 

daag ons uit. Zodat de branche ook 

in de toekomst relevant kan blijven 

vanuit een steeds bredere maat-

schappelijke en culturele rol.◀

COCREATIE



50 JAAR NBD BIBLION

2005
Jan Siebelink wint 
met Knielen op 
een bed violen de 
AKO Literatuurprijs. 
En de Wet op de 
vaste (minimum) 
boekenprijs moet 
prijsconcurrentie 
voorkomen. Met 
als doel een brede 
beschikbaarheid en 
een divers aanbod 
van boeken. 

In november 2020 bestaat NBD Biblion 50 jaar. 
Een halve eeuw centraal aanschaffen, binden, 
beschrijven, catalogiseren en gereedmaken van 
boeken voor bibliotheken! Van een kantoortje 
met twee mensen naar machine learning. Hoe 
begon de zoektocht naar efficiency? En wat is er 
allemaal gebeurd op weg naar 2020? 

2010
Kinderen die als baby 
worden voorgelezen, zijn 
later beter in taal. Vanuit 
die gedachte ontstond 
in 2008 BoekStart: een 
leesprogramma voor de al-
lerjongsten en hun ouders. 
Sinds 2010 werkt ook NBD 
Biblion met BoekStart; de 
boeken van NBD Biblion 
zijn namelijk haast onver-
woestbaar. Ze gaan mini-
maal 8 jaar mee. 

2012
Via het RFID-label 
worden alle boeken 
die een bibliotheek bij 
NBD Biblion bestelt 
automatisch plankklaar 
gekoppeld aan de bi-
bliotheeksystemen, 
inclusief financiële 
administratie en het 
bijwerken van de ca-
talogus. Zonder meer-
kosten. Dat scheelt 
de bieb handmatige 
handelingen en be-
spaart tijd. Vanaf 2012 
biedt de ‘huisdrukkerij’ 
haar printing on de-
mand-diensten ook aan 
externe klanten aan. 

2013 
Tommy Wieringa 
krijgt de Libris 
Literatuurprijs 
voor Dit zijn de 
namen. En met 
de introductie 
van Boeken op 
School kunnen 
ook schoolbi-
bliotheken en 
-mediatheken 
gebruikmaken 
van de producten 
van NBD Biblion. 
Ingedeeld op 
niveau, categorie 
en thema. 

2014
Tijd om te verhui-
zen! Lagere ex-
ploitatiekosten en 
efficiëntere logistiek 
zijn de belangrijkste 
redenen. Het ont-
werp van het pand 
in Zoetermeer doet 
denken aan boe-
kenplanken. Maar 
belangrijker: het 
is een duurzaam 
gebouw met veel 
daglicht, warmte- en 
koudepompen en 
een moslaag op het 
dak die regenwater 
vasthoudt en het 
pand isoleert. 

2016
Het leven van een 
Loser - Geen paniek! 
is het meest uitge-
leende boek van 
het jaar. Inderdaad, 
geen paniek: terwijl 
veel kinderen aan 
het lezen zijn, werkt 
NBD Biblion verder 
aan betere service. 
Vanaf nu worden alle 
actuele wijzigingen 
in de bestelstatus 
dagelijks automa-
tisch in de catalogus 
van de bibliotheek 
verwerkt.

2018
Express Titels worden in drie dagen door de binde-rij geplastificeerd en bin-nen zes dagen volledig in-gewerkt, en vanaf oktober met 25% korting. Sneller en goedkoper blijft het devies. Vandaag in de media, morgen in de bieb! Om dat ideaal te be-reiken start NBD Biblion met het project Automa-tisch Metadateren. Met behulp van kunstmatige intelligentie en slimme software worden meta-data automatisch uit een boek gehaald nog voordat het is verschenen. 

2020
Het jaar van het 
coronavirus, het 
jaar van 75 jaar Be-
vrijding. En het jaar 
waarin Stichting NBD 
Biblion 50 wordt: 
op 9 november. 50 
jaar kennis van en 
samenwerking met 
bibliotheken. Op die 
rijke historie zijn we 
trots. Samen met 
onze klanten ontwik-
kelen we prachtige 
producten, innovatief 
en duurzaam. Op 
naar de toekomst: 
samen met bibliothe-
ken en andere part-
ners in de branche. 

2021
Wie weet!

2019
NBD Biblion wordt weer 
een stichting met daaronder 
twee bv’s: machinebouwer 
Technology Group B.V. en de 
Services B.V. voor printing 
en binding on demand. De 
nadruk ligt op activiteiten 
zonder commercieel oogmerk. 
Dankzij het serious gaming 
platform Bibendo kunnen bi-
bliotheken zelf games maken, 
voor elke doelgroep, over elk 
thema. Een samenwerking 
met bibliotheken en scholen. 
NBD Biblion faciliteert met 
trainingen, brainstorms en 
cocreatiesessies. Het meest 
uitgeleende boek van het jaar? 
De waanzinnige boomhut van 
91 verdiepingen.

50 jaar  
efficiencyjagen  
met liefde  
voor boeken

In november 2020 bestaat NBD Biblion 50 jaar. Een 
halve eeuw centraal aanschaffen, binden, beschrijven, 
catalogiseren en gereedmaken van boeken voor 
bibliotheken! Van een kantoortje met twee mensen naar 
machine learning. Hoe begon de zoektocht naar efficiency? 
En wat is er allemaal gebeurd op weg naar 2020? 

1970
Het jaar na Turks Fruit van Jan 
Wolkers. Op 9 november richten 
bibliotheken, uitgevers en boek-
verkopers samen de Stichting  
Nederlandse Bibliotheekdienst 
(NBD) op. Het doel: het centraal 
aanschaffen, binden, catalogise-
ren en gereedmaken van boeken 
voor openbare bibliotheken. Naar 
Scandinavisch voorbeeld begint 
de stichting met twee medewer-
kers, vanuit een pand in Den Haag 
waar de Nederlandse Boekverko-
persbond ook kantoor houdt.

1971/ 1974
In april 1971 worden 
de eerste ingewerkte 
boeken aan biblio-
theken geleverd. In 
totaal levert de NBD 
in het eerste jaar ruim 
400.000 ingewerkte 
boeken uit. Tot 1974 
worden alle fysieke 
handelingen uitbe-
steed. Na een verhui-
zing in 1974 komt er 
plek voor een kleine 
plastificeerafdeling en 
showroom.

1975 
Het jaar waarin 
Bill Gates Micro-
soft opricht en het 
jaar van Onder 
professoren van 
W.F. Hermans. 
Inmiddels wor-
den meer dan 
1,5 miljoen boe-
ken uitleenklaar 
gemaakt. NBD 
voegt nu ook lang-
speelplaten en 
muziekcassettes 
toe aan het as-
sortiment. In een 
tweede pand komt 
een binderij die 
ook paperbacks 
kan verwerken. Er 
wordt steeds min-
der uitbesteed. 

1976
De eerste automati-
seringsmedewerker be-
gint en NBD installeert 
een computer. Het au-
tomatiseringssysteem 
wordt in eigen beheer 
ontwikkeld en onder-
houden. Daardoor kan 
NBD extra diensten 
aan bibliotheken leve-
ren zoals een cumula-
tief weekoverzicht van 
de facturen. Handig 
om het budget in de 
gaten te houden. In 
1976 worden 2 miljoen 
boeken ingewerkt.

1978
De binderij breidt ver-
der uit en krijgt een 
apart pand. Er komt 
een showroom waar 
van alle boeken in voor-
raad één exemplaar in 
bibliotheekopstelling 
wordt getoond. Het Ne-
derlands Bibliotheek- en 
Lectuurcentrum (NBLC, 
de voorloper van de Ver-
eniging van Openbare 
Bibliotheken) neemt de 
Elektronische Bibliografi-
sche Database (EBD) in 
gebruik. Die komt NBD 
later nog van pas.

1981

IBM brengt 

zijn eerste 

pc ooit op de 

markt. Het 

aantal van 3,2 

miljoen ver-

kochte en in-

gewerkte boe-

ken in 1981 

is een all time 

high in de 

geschiedenis 

van NBD Bi-

blion. En… de 

binderij breidt 

weer uit. 

1982

De cd wordt ge-

boren, Harry Mu-

lisch publiceert 

De aanslag en 

NBD verhuist van 

inmiddels drie 

locaties in Den 

Haag naar een 

gezamenlijk pand 

in Leidschendam. 

Daar zal de orga-

nisatie tot 2014 

blijven. 

1984/1985
Cd’s bestaan nog maar twee 
jaar, en worden nu ook op-
genomen in het assortiment 
van NBD; net als video’s en 
bladmuziek. Bovendien gaat 
NBD audiovisuele middelen 
van het NBLC aanbieden, 
denk aan diaseries en speel-
leermiddelen. De twee or-
ganisaties worden het eens 
dat NBD de Elektronische 
Bibliografische Database van 
het NBLC mag gebruiken 
voor de geautomatiseerde 
productie van rugetiketten, 
boekhoeken, boekkaarten en 
cataloguskaartjes. 

1990 
Het einde van de kou-
de oorlog en het world 
wide web in opkomst. 
Uit onderzoek onder 
klanten van NBD blijkt 
dat bibliotheken staan 
te springen om elek-
tronisch te kunnen be-
stellen, bibliografische 
gegevens elektronisch 
geleverd te krijgen en 
informatie over het me-
dia-aanbod elektronisch 
te ontvangen. 

1992 
NBD lanceert AIDA 
- het elektronisch 
bestelsysteem. 
In 1994, het jaar 
waarin Indische 
Duinen van Adriaan 
van Dis stof doet 
opwaaien, wordt 
een derde van alle 
bestellingen elek-
tronisch geplaatst.

1998
De Harry Potter- 
reeks is razend 
populair. Voor NBD 
is er een ander 
succes: de start 
van een eigen  
machinebouw-
fabriek en de ver-
koop van de eerste  
zelf ontwikkelde 
binderijmachine 
aan buitenlandse 
bibliotheekbinders. 

2003
Een belangrijk 
jaar: Stichting 
NBD fuseert 
namelijk met 
Biblion bv tot 
NBD Biblion om 
de dienstver-
lening verder 
te verbeteren. 
Op naar nieuwe 
producten zoals 
recensies en da-
tabanken, meer 
innovatie en la-
gere kosten. 

2004
Hella Haasse ontvangt 
de Prijs der Nederland-
se Letteren voor haar 
hele oeuvre. Onder-
tussen innoveert NBD 
Biblion door en intro-
duceert het RFID-label 
voor bibliotheekboeken. 
Met dit label kun je alle 
media in de bibliotheek 
op afstand identifice-
ren, registreren, bevei-
ligen en terugvinden. 
Dit jaar is ook het begin 
van de landelijke data-
banken LiteRom en de 
Uittrekselbank. 

1999
Mogen we voorstellen: 
PIM. Het Presentatie-
systeem Informatieve 
Media (PIM) bestaat uit 
gekleurde pictogram-
men als rubrieksaan-
duiding en trefwoor-
den. Met dit etiket is 
het makkelijker snuffe-
len voor de lezers in de 
bibliotheek. Dit is ook 
het jaar van de eerste 
standing order-abon-
nementen. NBD se-
lecteert de ‘beste’ en 
meest veelbelovende 
titels uit het mega aan-
bod. Populaire, recente 
titels zijn zo sneller en 
goedkoper plankklaar 
bij de bibliotheken.
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“O
ns doel was om te laten zien dat le-

ren en lezen spelenderwijs kan, dat 

het leuk is. Maar hoe doe je dat het 

beste? Als bibliothecaris zijn wij 

gewend dat wij de indeling bepa-

len. Op een gegeven moment vroe-

gen we ons af ‘waarom vragen we 

het eigenlijk niet aan de experts?’ 

In dit geval waren dat de kinde-

ren”, zegt Eva Orta. Zij is collectio-

neur Jeugd bij DOK en werd in 2019 

uitgeroepen tot NBD Biblion Beste 

Jeugdspecialist 2019. En zij was een 

van de drijvende krachten binnen 

de projectgroep achter een nieuwe 

indeling van de jeugdafdeling. 

“Een jaar of vier geleden was de bi-

bliotheek toe aan vernieuwing. De 

wens om innovatiever te collectio-

neren bestond al lang bij onze ad-

junct-directeur Tineke Kistemaker. 

Samen met Sharon Houben, ver-

antwoordelijk voor de jeugdcollec-

tie, is zij de projectgroep gestart", 

vertelt Monique Bradley, teamlei-

der Marketing en Communicatie en 

ook betrokken bij het projectteam.  

Tijdens de transitiefase namen de 

medewerkers de merkwaarden on-

der de loep. ‘Plezier’ bleek toen voor 

iedereen van wezenlijk belang; in 

het werk, en ook in bezoekersbe-

leving. “Alle kernwaarden zijn be-

langrijk, maar we wilden ‘plezier’ 

als uitgangspunt ook beter besten-

digen in de manier waarop gebrui-

kers hier naar boeken zoeken.” 

Prachtig om je doelgroep zelf te 

laten meedenken. Maar je doet ook 

een belofte. Kinderen zijn kritisch 

en vragen: ‘Gaan jullie wel echt 

doen wat wij zeggen?’. Juist om-

dat het geen vrijblijvende stap zou 

zijn, dachten de DOK-collega’s goed 

na voordat ze werkelijk aan het 

project begonnen. Ook kregen ze 

onverdeelde steun van de directie. 

Achteraf pakte het heel goed uit.

Lezen geen moetje 
“Wij hebben vertegenwoordigin-

gen op bijna alle scholen in Delft. 

Onder andere door het contact met 

die leerkrachten weten we dat lees-

plezier een voorwaarde is om goed 

te kunnen lezen en dát is weer een 

voorwaarde om goed te kunnen le-

ren”, vervolgt Monique Bradley. “Je 

wilt dat het geen moetje is om een 

boek in de bieb uit te zoeken.” Ook 

Eva Orta is doordrongen van het 

belang van taal: “Toen ik nog taal-

vrijwilliger was, viel het me pas op 

hoe belangrijk taal is. Ik las voor 

aan een jongetje dat niet goed kon 

vertellen hoe hij zich voelde. Hij 

had er letterlijk de woorden niet 

Vraag het je 
doelgroep!

DOK : DIT GEBEURT ER ALS KINDEREN DE BIEB LEUKER MAKEN

Aangevoerd door vijftien kinderen heeft bibliotheek DOK 
de jeugdafdeling twee jaar geleden compleet nieuw 
ingericht. De afdeling bestaat nu uit drie werelden, 
passend bij de drie leeftijdsfases van baby tot tiener. 
De kinderen hebben een aantal themaroutes bedacht. 
Informatieve boeken en verhalen staan binnen een 
thema bij elkaar en aanduidingen als ‘geschiedenis’ zul 
je er niet meer vinden. Dat noemen ze bij DOK ‘Heel 
lang geleden’. Veel leuker.
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50 JAAR NBD BIBLION FEITEN & CIJFERS

Ruim 700 bibliotheken in het hele land en 

3.000 bibliotheken op school …lenen 

jaarlijks zo’n 23,5 miljoen boeken en 
digitale producten 67 miljoen keer uit … 

aan 3,7 miljoen leden van de bibliotheek en 

aan heel veel schoolkinderen… en dan hebben we het nog niet 

eens gehad over alle leerzame en onderhoudende programma’s 

die bibliotheken bedenken en organiseren. 2 miljoen 
boeken per jaar worden door ons plankklaar gemaakt, dat 

zijn zo’n 40.000 verwerkte boeken per 

week. En niet alleen boeken, we houden ons ook bezig met games, 

databanken en allerlei digitale diensten. Jaarlijks kiezen we uit 

30.000 titels van 4.000 uitgevers.  

Er werken 154 mensen uit 10 landen met 

samen veel meer dan 50 jaar ervaring.

50 jaar  
efficiencyjagen  
met liefde  
voor boeken

“Taal is zo belangrijk - 
alleen al om je  

te kunnen uiten.”
Eva Orta, Collectioneur Jeugd



voor. Aan het begin van mijn perio-

de met hem was hij daarom enorm 

gefrustreerd. Ik bedacht me hoe 

dat voor hem op school moest zijn?! 

Taal is zo belangrijk - alleen al om 

je te kunnen uiten.” 

De opdracht aan de kinderen werd: 

Denk na over manieren waarmee 

kinderen in de bieb verrast wor-

den en meer en anders gaan lezen. 

Monique: “We wilden een groep 

kinderen tussen negen en twaalf 

jaar samenstellen met wie we een 

langere periode zouden optrekken. 

Het belangrijkste criterium was of 

ze zin hadden na te denken hoe we 

de bieb leuker kunnen maken voor 

kinderen. Via een oproep op onze 

website en in de nieuwsbrief, die 

ook naar niet-leden gaat, en via de 

coördinatoren op de scholen kre-

gen we zestig reacties. Voor vijftien 

plekken! Dus de kinderen moesten 

solliciteren. De DOK designers die 

de sollicitatieronde hebben gehaald 

zijn nu dan ook echte collega’s. Ze 

hebben dezelfde badge als alle an-

dere medewerkers. En ze zijn onze 

ambassadeurs, wat inhoudt dat ze 

in de buurt en op school vertellen 

over hun ‘werk’ hier. En tijdens 

de Kinderboekenweek mogen zij 

bijvoorbeeld een rondleiding langs 

de activiteiten en de thematafels 

verzorgen voor andere kinderen. 

De DOK designers zijn zeker een 

blijvend fenomeen; iedere ander-

half jaar ongeveer hebben we een 

nieuwe lichting enthousiaste ont-

wikkelaars.”

Onder begeleiding van conceptlab 

Familie van Fonk en de jeugdbiblio-

thecarissen keken de kinderen in 

zes pizzasessies iedere keer vanuit 

een andere invalshoek naar de inde-

ling van de boeken. Eva: “We vroe-

gen ze bijvoorbeeld ‘Hoe zoeken jul-

lie naar een boek?’ of ‘Wat vinden 

jullie leuk of stom aan de manier 

waarop je nu boeken kunt vinden?’. 

Het verbaasde me dat de kinderen 

in eerste instantie veel conserva-

tiever waren dan wij. Maar… toen 

we ze eenmaal hadden overtuigd 

dat er geen regels waren, gingen 

ze ook echt helemaal los. Monique 

vult aan: “Om de kinderen te helpen 

nadenken hebben we de vergelijking 

gemaakt met een winkel als Ikea 

of de supermarkt. Hoe loop je daar 

rond als je iets zoekt?” Delen van de 

collectie zijn uit het schap gehaald 

en na sluitingstijd lagen alle boeken 

uitgestrooid op de grond. Op zoek 

naar de beste indeling.

3 werelden, meer dan 50 thema’s
Eerst bedachten de kinderen the-

maroutes met een eigen kleur. De 

benaming van de onderwerpen 

hebben de kinderen ook zelf verzon-

nen. Want wie heeft het nou over 

'geschiedenis'? Saai! Dat kun je veel 

beter ‘Heel lang geleden’ noemen. 

En zo is er ook nog ‘Lang geleden’ 

en ‘Kort geleden’. En ‘Humor’ werd 

‘Grappig’. Dat is natuurlijk veel 

duidelijker. Je gaat het pas zien als 

je het doorhebt, zoals Johan Cruijff 

zei. Binnen de thema’s gingen de 

DOK designers nadenken over as-

sociatieve zoekpaden – zo kwamen 

ze van ‘natuur’ bij ‘aaibare dieren’ 

en van ‘emoties’ bij ‘verdriet’ uit, 

waar veel boeken over pesten te vin-

den zijn. Uiteindelijk zijn er meer 

dan vijftig subonderwerpen waarop 

de boeken zijn ingedeeld. “Iedere 

hoofdroute heeft een eigen kleur. 

Omdat de indeling van de kinderen 

niet overeenkomt met de PIM-eti-

ketten zijn er na een tekensessie, 

samen met de kinderen, door onze 

eigen vormgever vrolijke alternatie-

ve icoontjes bedacht.” 

En verder? Stripboeken zijn echt 

speciaal. Die mogen absoluut niet 

tussen de andere boeken staan. Als 

de bibliotheek een supermarkt zou 

zijn, dan zouden de stripverhalen 

de snoepjes bij de kassa zijn, aldus 

de kinderen. Dus die vind je nu 

in een heuse stripgang met mooie 

muurschilderingen. Alles begint 

overigens met een eigen wereld 

per leeftijdsgroep, gebaseerd op de 

groeimetafoor van tuin, via dorp 

naar stad. De beschermde Tortel-

tuin in een aparte hoek van het ge-

bouw is voor de baby’s, peuters en 

kleuters, dan is er de Wegisweg (in 

DOK : DIT GEBEURT ER ALS KINDEREN DE BIEB LEUKER MAKEN

Eva Orta: Beste NBD Biblion Jeugdspecialist 2019

Opgeleid als: “Antropoloog.” Eerder gewerkt als: “Postbode.” 
Beste NBD Biblion Jeugdspecialist: “Het leukste is dat ik nog  
véél meer contact met collega’s uit andere bibliotheken kreeg.  
Zo kon ik extra veel tijd doorbrengen met mensen uit het vak, 
kennis opdoen en ideeën bespreken. Heerlijk!” 500 euro 
prijzengeld  besteed aan: “Prikborden in Metropolis (9 tot 14 jaar) 
zodat kinderen met briefjes boekentips aan elkaar kunnen geven 
en vragen. Het leek ons stiekem wel een beetje ouderwets, maar 
de kinderen vinden juist een fysieke plek leuk waar je kunt kijken 
of er al een berichtje voor je hangt.” Lievelingswereld: “Metropolis. 
Ik lees vooral jeugd- en young adultboeken.” Wegdromen met 
een boek of echt reizen: “Op reis met een boek.” Boodschap: 
“Laten we elkaar blijven inspireren, verhalen delen. Juist ook de 

verhalen uit ons boekenvak, 
een van de mooiste vakken van 
de wereld.” Toekomstdroom: 
“Ik hoop oprecht dat het 
lukt om jongeren weer 
meer enthousiast te maken 
voor lezen. We leven in een 
maatschappij waarin het 
belang van geletterdheid alleen 
maar groter wordt. Digitaal of 
boek? Laat kinderen de vorm 
zelf kiezen.”
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 De DOK Designers zijn tussen de 9  
en 12 jaar oud. Hun opdracht was: Denk na 
hoe je kinderen in de bieb kunt verrassen 
zodat ze meer en anders gaan lezen. 
 Naast themaroutes bedachten de 
kinderen meer dan vijftig subonderwerpen 
waarop de boeken zijn ingedeeld.

“Als de bibliotheek een 
supermarkt zou zijn, dan zijn de 

stripverhalen volgens de kinderen 
de snoepjes bij de kassa.”

 Monique Bradley, 
Teamleider Marketing & Communicatie
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Wie weet alles van kinderboeken? Wie adviseert 
kinderen en ziet ze met een stapel boeken naar huis 
gaan? En weer terugkomen. De beste jeugdspecialist. 
Daarom is er sinds 2018 een jaarlijkse prijs: de NBD 
Biblion Jeugdspecialist, een initiatief van Stichting 
CPNB en NBD Biblion. 

Prijswinnaars 
2018 –  Cobi Oosterveld, Noord Oost Brabantse 

Bibliotheken
2019 – Eva Orta, DOK 
2020 – Miriam Bakker, Bibliotheek Hilversum

DOK : DIT GEBEURT ER ALS KINDEREN DE BIEB LEUKER MAKEN

“We hadden dit nooit 
zelf zo bedacht als we de 
kinderen niet zo intensief 
erbij hadden betrokken.”

Monique Bradley, 
Teamleider Marketing & Communicatie
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een denkbeeldig dorp met Delftse 

gevelhuisjes) voor de groep van zes 

tot negen en Metropolis, de gróte 

stad, voor de oudere kinderen. 

Monique: “De nieuwe themainde-

ling en de iconen zijn ontwikkeld 

tijdens de verbouwing en dit luis-

terde qua timing heel nauw. Zo 

konden we zowel de ruimtes als de 

inrichting een make-over geven en 

onze vernieuwde collectie presente-

ren.” Natuurlijk zijn de ideeën van 

de jonge DOK designers ook getest. 

Eerst door de groep kinderen die het 

net niet haalden om DOK designer 

te worden en gedurende de verbou-

wing in een kleinere proefopstelling 

onder alle bibliotheekbezoekers. “Er 

zijn zeker nog subthema’s verscho-

ven en gefinetuned, maar de basis 

van de eerste ideeën is overeind ge-

bleven”, aldus Monique.

Gevolgen voor de bibliotheek
Het was een ingrijpende actie. Met 

slechts een aantal weken sluiting 

in de zomer van 2018 hebben de 

jeugd-collega’s tijdens de verbouw-

ingsperiode ongeveer 22.000 boeken 

handmatig omgestickerd en in de 

nieuwe thema-indeling en -kasten 

gezet. Niet meer op auteurs naam 

dus. “Bij ieder boek moesten ook 

wij nadenken ‘waar past dit het 

beste?’ Bij de ene auteur was dat 

makkelijker dan bij de andere”,  

vertelt Eva. “Roald Dahl bijvoor-

beeld schrijft heel breed. In het 

oude systeem stonden zijn boeken 

op één plek op alfabet terwijl ze 

nu verspreid over heel verschillen-

de onderwerpen te vinden zijn. 

Gericht zoeken is moeilijker. Dat 

was wennen voor ons, maar ook 

voor ouders”, lacht zij. “Het bevor-

dert overigens wel het persoonlijke 

contact tussen bezoekers en mede-

werkers. Informatieve boeken en 

verhalen staan nu door elkaar. De 
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kinderen vinden dat fijn”, vervolgt 

Eva. “Het inspireert ze veel meer 

dan een indeling op genre. Het is 

bovendien zo dat je kinderen soms 

makkelijker aan een informatief 

boek krijgt dan aan een verzonnen 

verhaal.“ Dat wordt bevestigd door 

de uitleencijfers voor de informatie-

ve boeken. Die zijn sinds de nieuwe 

indeling omhooggeschoten met 

zo’n 20 tot 25 procent. 

Er is nog een mooie bijkomstig-

heid van de hele exercitie volgens 

Monique: “We hebben werkelijk 

alle jeugdboeken weer eens in onze 

handen gehad en weten precies wat 

we in huis hebben.” Eva: “Door een 

andere indeling kijk je ook anders 

naar je collectie. Alles staat nu op 

de thema’s die door de kinderen 

zijn bedacht. Als ik zie dat we bin-

nen een bepaald thema een klein 

aanbod hebben, dan verdiepen we 

ons erin. En vervolgens kopen we 

binnen dat thema meer in. Meer 

keuze stimuleert het lezen. Dus ja, 

deels heeft dit ons aanschafbeleid 

gewijzigd.” Opvallend is dat Eva 

aangeeft dat ze de metadata zoals 

recensies en trefwoorden die op de 

boekhoek staan nu veel intensiever 

gebruikt; voorheen volstond het 

SISO-nummer vaak om een boek 

in de goede kast te plaatsen. “Nu 

bepaal ik nog meer op basis van de 

inhoud waar ik een boek neerzet.” 

DOK overplakt nu zelf alle PIM-eti-

ketten. Is er al eens nagedacht of 

dit geautomatiseerd zou kunnen 

worden? Eva: “We zijn nu twee jaar 

bezig en zijn nog steeds aan het 

monitoren en finetunen en nog aan 

het zoeken wat de beste vorm is. 

Het is nu nog te vroeg om bijvoor-

beeld met NBD Biblion te overleg-

gen of zij de boeken van onze eigen 

etiketten zouden kunnen voorzien.”

De dialoog is het belangrijkste
Er is veel animo van andere biblio-

theken om te zien hoe het bij DOK 

werkt. Bezoekers komen uit alle we-

relddelen. Eva en Monique dragen 

met plezier uit hoe zij dit hebben 

aangepakt en met welk doel. Te-

rugkijkend was de dialoog met de 

doelgroep het allerbelangrijkste in 

dit proces. Monique: “Het gaat om 

het gesprek met onze bezoekers! We 

hadden dit nooit zelf zo bedacht als 

we de kinderen niet zo intensief er-

bij hadden betrokken. De jonge DOK 

designers zijn niet voor niets onze 

collega’s, met hun eigen badge.” ◀
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 De 'werelden' zijn 
gebaseerd op een metafoor: 
van de beschermde Torteltuin 
voor baby's, peuters en 
kleuters, via de Wegisweg in 
een denkbeeldig dorp met 
Delftse gevelhuisjes voor de 
groep van zes tot negen naar 
de Metropolis - de gróte stad 
voor de tieners.



38

NBD BIBLION JUBILEUMMAGAZINE 2020

39

BIG DATA VOOR BESTELADVIES OP MAAT

rtificial intelligence voor het leggen 

van verbanden tussen massa’s data 

wordt in andere sectoren al veel lan-

ger gebruikt: zelfrijdende auto’s, 

computers die kankerdiagnoses 

stellen enzovoort. Dus waarom niet 

ten dienste van bibliotheken? Die 

behoefte hieraan bleek ook uit de 

klankbordgroep Producten van NBD 

Biblion. Daarom begonnen we in 

2019 aan een spannend experiment. 

Met als doel: individuele adviezen 

voor de optimale collectie per biblio-

theekvestiging en een efficiëntere 

besteding van het budget. De ma-

chine bespaart werk dat de collectio-

neur nu handmatig moet doen. 

Het begint met een goede histori-

sche database met het bestelge-

drag van bibliotheken. Dat komt 

deels uit onze eigen database en 

wordt aangevuld met klantspecifie-

ke gegevens uit het datawarehouse 

van de Koninklijke Bibliotheek. De 

patronen die de computer hierin 

herkent, kunnen iets zeggen over de 

verwachte populariteit van een nieu-

we titel. Maar waar een titel in een 

bepaald genre in de ene vestiging 

niet aan te slepen is, komt hij soms 

in een andere vestiging niet van de 

plank. De uitdaging is om de ver-

schillen tussen individuele biblio-

theekvestigingen te herkennen en 

te betrekken bij het besteladvies. 

Dit doen we door alle titels die een 

bibliotheek in bezit heeft en de uit-

leen- en reserveringscijfers aan het 

zelflerende systeem toe te voegen. 

Vervolgens combineren we dat met 

gegevens over het collectiebeleid 

en budget van een bibliotheek. In 

een nieuwbouwwijk in Amersfoort 

bijvoorbeeld wil je lekker veel kin-

derboeken aanbieden, terwijl dat in 

vergrijsd dorp weinig toevoegt. Dan 

begint het number crunchen. Dat 

kan een machine vele malen sneller 

en beter dan wij. De uitkomst is een 

besteladvies-op-maat, niet op basis 

van buikgevoel, maar op basis van 

werkelijke data.

En ja, bij dat geautomatiseerde 

rekenwerk gaan nog dingen fout. 

Denk bijvoorbeeld aan een titel in 

eigen beheer, die landelijk niet 

interessant is, maar voor een lo-

kale vestiging super relevant. Het 

systeem heeft daar geen weet van. 

Daarom controleren de medewer-

kers van onze selectieservice nu nog 

alle uitkomsten uit de slimme com-

puter. Omdat we het over machine 

learning hebben, hoef je zo’n fout van 

het systeem maar één keer te cor-

rigeren. Er zit ook een leercurve in 

omdat het systeem continue wordt 

gevoed met actuele uitleengege-

vens. Stel dat wij op basis van alle 

data uit het verleden voorspellen 

dat het zoveelste boek van Lucinda 

Riley een hit wordt, maar de hype is 

ongemerkt alweer voorbij, dan corri-

geert het systeem zich na een tijdje 

zelf omdat de computer een dalende 

trend in uitleencijfers en reserverin-

gen waarneemt en die waarneming 

dus bij toekomstige aanbevelingen 

verwerkt. Zo wordt het slimme sys-

teem stukje bij beetje nog slimmer.

Waarvoor al die moeite? Met datage-

dreven collectioneren hoef je minder 

tijd besteden aan het samenstellen 

van een collectie van goede kwa-

liteit. Je kunt dus meer doen met 

hetzelfde budget. Daarnaast zijn er 

steeds meer bibliotheken die het op 

termijn zonder collectiemedewer-

ker en dus kennis van de collectie 

moeten stellen. In dat geval kan 

een datagedreven selectieservice, 

toegesneden op de eigen vestiging, 

een uitkomst zijn. En als je wel nog 

collectioneurs hebt, dan krijgen die 

hun handen vrij voor ander werk. 

Bijvoorbeeld om de pareltjes van de 

collectie eens op te poetsen en the-

macollecties samen te stellen zodat 

de leden vaker naar de bibliotheek 

komen, meer lenen en blijer zijn 

met wat ze er vinden.

In deze pilotfase geeft de computer 

het besteladvies op basis van his-

torische gegevens uit de branche. 

In 2021 voegen we daar gegevens 

uit Google Analytics aan toe – denk 

Twitter, Snapchat, Blendle – waar 

wordt over gepraat, waar wordt op 

Internet naar gezocht in een bepaal-

de regio? Dankzij artificial intelli-

gence kennen we dan de trends lang 

voordat de analyse van uitleengege-

ven ze ons zou tonen. Dan is er pas 

echt sprake van een smart ass library. ◀

Smart ass 
library dankzij
big data

Als consument zijn we gewend om bij allerlei 
diensten een gepersonaliseerd aanbod te krijgen, of 
het nou Netflix, Spotify of Coolblue is. Wàt als je dat 
als bibliotheek ook zou kunnen krijgen? Collectie-
advies gericht op jouw vestiging? Die mogelijkheid 
komt nu steeds dichterbij.

IN 2019 EN 2020  
ZIJN WE AAN 
HET PIONIEREN. 
IN DE LOOP VAN 
2021 WORDEN 
DATAGEDREVEN 
SELECTIE-ADVIES EN 
SELECTIE SERVICE 
PRODUCTEN DIE JE VIA 
DE WEBSHOP KUNT 
AANSCHAFFEN. MET 
WEBINARS HOUDEN 
WE BIBLIOTHEKEN 
ONDERTUSSEN OP  
DE HOOGTE.
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et oudste gebonden boek ter wereld is 

waarschijnlijk een christelijk ma-

nuscript uit Ethiopië dat ongeveer 

tussen 300 en 650 na Christus werd 

geschreven. Dus er worden al bijna 

tweeduizend jaar lang boeken inge-

bonden. Eerst in leer, toen in lin-

nen, nu vooral in papier en karton. 

Hoe word je eigenlijk boekbinder? 

Fred van der Wiel, Handboekbinder 

bij NBD Biblion: ‘Ik vind het voor-

al heerlijk om met mijn handen te 

werken. Ik heb de grafische school 

gedaan. In het handboekbinden ben 

ik toevallig beland. Lang geleden 

kwam ik bij Binderij Callenbach in 

Nijkerk te werken. Daar heb ik on-

der andere dummy’s leren maken; 

dan maak je een model van een 

boek voordat je iets in een grote  

oplage laat drukken. Als boekbin-

der bij Museum Boijmans van  

Beuningen hield ik me later bezig 

met het luxe inbinden van catalogi 

voor tentoonstellingen. Ook maakte 

ik zuurvrije opbergdozen van lin-

nen en passe-partoutkarton voor 

de collectie prenten en tekeningen. 

Dus ik heb dit vak vooral in de 

praktijk geleerd. Naarmate je meer 

doet, word je steeds handiger.’ 

Foutje!
In de productie in Zoetermeer gaat 

het vooral om bibliotheekboeken: 

redelijk standaard boeken qua ma-

teriaal en formaat. Maar ook dan is 

het heel handig om handboekbin-

ders in huis te hebben. Soms gaat 

er iets mis tijdens de productie, bij 

het plankklaar maken van de boe-

ken. Dan zit bijvoorbeeld de harde 

boekband bij een stuk of twintig 

boeken op zijn kop. Dat kan natuur-

lijk niet. Maar het zou veel te be-

werkelijk en duur zijn om daarvoor 

een machine opnieuw in te stel-

len die gemaakt is om honderden 

exemplaren per uur in te binden. 

‘In zo’n geval zorgen mijn collega 

Michel Bordewijk en ik handmatig 

voor een nieuw omslag. We pas-

sen en meten alle onderdelen van 

de boekband en het ruggenbord en 

snijden ze vervolgens van karton. 

We lijmen de onderdelen op het 

omslagpapier. Dan gaat het in een 

pers voor een goede hechting van de 

lijm. We ronden de rug van de band 

(indien nodig) en vervolgens lijmen 

we het boekblok in de band om het 

hele boek daarna nog een keer in de 

pers te zetten. Ten slotte mogen de 

in band gezette boeken een tijd dro-

gen onder een zwaar gewicht om te 

voorkomen dat de schutbladen gol-

ven. Een ander voorbeeld: we heb-

ben hier nu een paar boeken liggen 

die in een te ruim jasje zitten waar-

door de band makkelijk loslaat. Dan 

beginnen wij weer van vooraf aan. 

Verder krijgen we ook nog opdrach-

ten van sommige bibliotheken en 

antiquariaten; dat gaat vaak om 

enkele stuks van een titel of heel 

bijzondere boeken. Ook dat is geen 

werk voor een machine.’ 

Van Ariadne tot VTWonen
Naast productiefouten herstellen en 

garantiegevallen oplossen, zijn Fred 

OP BEZOEK BIJ DE ‘BOEKENDOKTERS’

Het how & wow van 
het hand boekbinden

Lederen banden, versierde kopletters, goud op snee… 
boekbinden lijkt wel kunst. Een ambacht is het. Er is 
zelfs een Vakopleiding Handboekbinden waar je in 
twee jaar tijd de kneepjes van het vak kunt leren. 

H
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“Ik heb dit vak vooral 
in de praktijk geleerd. 

Naarmate je meer doet, 
word je steeds  

handiger”
Fred van der Wiel, 

Handboekbinder NBD Biblion



"ALS EEN BOEK  
HIER VANDAAN 
KOMT, DAN MOET 
HET ERUIT ZIEN  
ALS NIEUW"

OP BEZOEK BIJ DE ‘BOEKENDOKTERS’

NBD BIBLION JUBILEUMMAGAZINE 2020

Een ander fraai project is de presen-

tatie van alle papiersoorten van de 

huisdrukkerij, en het bijbehorende 

sampleboekje dat klanten kunnen 

meenemen. ‘Pasgeleden deed een 

groep collega’s mee aan een leider-

schapstraining met de titel ‘Samen 

vooruit’. Zij wilden een tastbare 

herinnering om de training te la-

ten beklijven. Toen heb ik veertien 

stevige, kartonnen kubussen van 

25 cm x 25 cm gemaakt, die zo strak 

mogelijk met allerlei afbeeldingen 

beplakt zijn. Dat lijmwerk komt 

heel precies op de randjes van de 

kubussen. Daar was ik wel even 

zoet mee. Mijn collega Stefan Jacobi 

van de huisdrukkerij heeft voor de 

vormgeving van de beplakking ge-

zorgd. Het logo van NBD Biblion zit 

er ook in verwerkt.’ 

Ambachtelijk is het werk van de 

handboekbinders zeker. En in de 

basis is er de afgelopen eeuwen ei-

genlijk ook niet zo veel veranderd. 

Maar stoffig, nee, dat is het zeker 

niet. Hup, samen vooruit! ◀
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en Michel ook regelmatig bezig met 

het inbinden van hele jaargangen 

tijdschriften. Van Ariadne at Home 

tot VTWonen en alles ertussen in – 

Fred houdt precies bij hoe hij welke 

bladen heeft ingebonden. Recent 

was er een opdracht van het maga-

zine Molens. Een mooie gelegen-

heid om te zien hoe een omslag aan 

zijn gouden rugletters komt.

Goed gereedschap is het  
halve werk
Vanzelfsprekend is het veel hand-

werk, maar de mannen maken ook 

gebruik van allerlei handig gereed-

schap zoals een cicerolat om exact 

te meten hoe dik een boek is, een 

boekenpers voor voldoende druk 

tussen boekblok en band zodat de 

lijm goed hecht en een bandenbuig-

machine die de band iets hol laat 

staan, zodat deze na het inlijmen 

uiteindelijk recht is en blijft. Dan 

is er nog een rondzetmachine voor 

een bolle rug, de polarsnijmachine 

voor het snijden van boekblokken 

en karton en een verguldpers voor 

het drukken van titels met goud- of 

zilverfolie, waarbij nog ouderwetse 

zetletters aan te pas komen. En niet 

te vergeten de bordschaar voor het 

snijden van grote stukken linnen 

en een lichtbak voor het uitlijnen 

van bedrukte banden. Hoe bewerke-

lijk het is om een boek met de hand 

in te binden varieert per opdracht. 

Afhankelijk van de complexiteit van 

de vraag kunnen de boekbinders op 

een dag enkele dan wel tientallen 

boeken bewerken.

Help, mijn boek! 
NBD Biblion geeft één jaar garan-

tie op boeken die hier op locatie 

plankklaar zijn gemaakt. Mocht er 

binnen dat jaar iets aan de hand 

zijn met de ‘fysieke gesteldheid’ 

van het boek, dan komt het via 

de klantenservice op de snijplank 

bij Fred en Michel terecht. Er zit 

wel eens een beschadiging op het 

schutblad, veroorzaakt door lijm 

die op een plek zat waar hij niet 

hoort, of door een andere oorzaak. 

‘Dan vervangen we het schutblad 

terwijl we proberen om het omslag 

intact te laten. Steeds meer boeken 

hebben gekleurde schutbladen, 

vooral prentenboeken. Voor mij 

is het een sport om te zorgen voor 

precies dezelfde kleur schutblad. 

En als het resultaat toch tegenvalt, 

dan vervang ik net zo makkelijk ook 

nog het schutblad achterin, zodat 

je niet ziet dat het om een reparatie 

gaat.’ 

Dagje strand
Zijn er nog bijzondere ‘patiënten’ 

in Freds geheugen geprent, vragen 

we ons af? ‘We kregen pas een boek 

over Japanse gehaakte poppetjes 

terug van een bibliotheek met het 

commentaar dat de voor- en ach-

terkant verwisseld waren. Dat leek 

ook zo, zelfs de streepjescode zat op 

de voorkant. Maar bij nader inzien 

had de auteur het boek achterstevo-

ren ontworpen, geïnspireerd door 

de Japanse leeswijze. Nou, dan zijn 

wij ‘boekendokters’ snel klaar. In 

de zomer komen er altijd meer ga-

rantiegevallen terug. Soms voel ik 

het zand in mijn handen als ik een 

boek opensla.’ Dan weet hij dat het 

boek ook een stranddagje heeft ge-

had. Het zand beschadigd de lijm 

en dus valt de boel uit elkaar. ‘Dat 

is natuurlijk strikt genomen geen 

garantiegeval, maar we repareren 

het toch. Ik kan het dan alleen niet 

laten om het zand in een klein zak-

je te stoppen en mee terug te leve-

ren’, zegt Fred guitig. De twee boek-

binders hebben zeker eer van hun 

werk. ‘We zeggen altijd: Als een 

boek hier vandaan komt, dan moet 

het eruit zien als nieuw. Omdat 

Fred en Michel zo ongeveer ieder 

exemplaar weer kunnen oplappen, 

heeft hun gewaardeerde collega 

Dave Boham ze de geuzennaam 

‘boekendokters’ gegeven. 

Onalledaags werk
Het meest uitdagend zijn mis-

schien wel de uitzonderlijke pro-

jecten zoals de opdracht om een 

jaargang kranten te binden. Fred: 

‘Om te beginnen is een krant voor 

een boekbinder vrij buitenissig van 

formaat. En dan het dunne mate-

riaal: inlijmen gaat niet omdat het 

papier dan beschadigd, hetzelfde 

geldt voor naaien. Uiteindelijk heb 

ik vlastouw gebruikt. De kranten 

zijn bij wijze van spreken de kater-

nen van een boek. In de rug heb ik 

ze ingezaagd, precies diep genoeg 

zodat het vlastouw erin paste. Het 

touw stak een stukje uit aan weers-

zijden van de rug. Die stukjes heb 

ik helemaal uitgewaaierd en ge-

lijmd. Door het ruwe vlas hechtte 

de lijm beter aan het papier.’

Liefde voor karton
Maar het meest houdt Fred van kar-

tonnage; dat is letterlijk het werken 

met karton. Zo heeft hij een prach-

tig fotogeniek meubeltje-op-maat 

gemaakt voor alle leeslinten. Mis-

schien wel het meest gefotografeer-

de item in de productie bij rondlei-

dingen door de binderij.  
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OMDAT FRED EN  
MICHEL ZO ONGE-
VEER IEDER BOEK 
WEER KUNNEN 
OPLAPPEN, WOR-
DEN ZE OOK WEL DE 
‘BOEKENDOKTERS’ 
GENOEMD



“We hebben dat afgekeken van de Nederlandse 
Bibliotheek Dienst”, zei Henk Middelveld 
ergens begin 2000 tegen mij. Henk was tot 
2008 directeur van de Overijsselse Bibliotheek 
Dienst (nu Rijnbrink). Ik was 20 jaar jonger en 
net begonnen bij de OBD. Henk zou me nog 
veel leren over het bibliotheekwerk.
Zijn opmerking sloeg op de naam Overijsselse 
Bibliotheek Dienst. Hij had het een mooi beeld 
gevonden als elke provincie zijn provinciale  
ondersteuningsinstelling zo genoemd had, 
Gelderse Bibliotheek Dienst, Limburgse Biblio-
theek Dienst et cetera. Maar hij had daar ook 
een bedoeling mee. Hij zei: “We staan ten 
dienste van de bibliotheken, dat spreekt die 
naam uit. Want Mark, onthoud één ding goed:  
wat goed is voor de Overijsselse bibliotheken,  
is goed voor ons.” Het is een les die ik altijd 
voor ogen heb gehouden. Er is maar één biblio-
theekwerk en daar vechten we samen voor.  
Je kan beter samen knokken voor meer, dan 
met elkaar knokken om hetzelfde.
Van de 50 jaar die de Nederlandse Bibliotheek 
Dienst, nu NBD Biblion, bestaat in het biblio-
theekwerk heb ik er zo’n 25 actief meegemaakt. 
En ik heb in die tijd gezien hoe de bibliotheek 
– om bibliotheek te blijven – moest veranderen. 
We transformeren van een klassieke naar een 
maatschappelijk-educatieve bibliotheek. 
We gaan van een wereld vol boeken, kasten, 
uitlenen en automatisering omwille van effici-
ency naar een wereld van programma’s, cursus- 
en ontmoetingsruimtes, een leven lang ontwik-
kelen en digitalisering die een nieuwe virtuele 
realiteit oplevert.
Als bibliotheken transformeren van een klas-
sieke naar een maatschappelijk-educatieve  
bibliotheek dan geldt dat ook voor de Neder-
landse Bibliotheek Dienst. NBD Biblion gaat 
van een wereld waar het gaat om stevige 
boeken, catalogusbeschrijvingen, inkoop-
proces en automatisering naar een wereld van 
verhalen, programmaonderdelen, samenwer-
king, allianties en virtuele toepassingen.
Bibliotheken zijn allang geen standalone orga-

nisaties meer. Op vele plekken delen we huis-
vesting en openingstijden met andere partijen. 
We hebben programma’s die anderen uitvoeren 
maar die we wel faciliteren. En elke dag groeit 
de lijst met samenwerkingspartners. Leden 
zijn geen klanten meer, maar inwoners die 
meewerken om samen met elkaar de biblio-
theek gestalte te geven. Er is een herwaarde-
ring van burgerkracht en vrijwilligerswerk. 
Misschien uit financiële nood geboren, maar 
soms maakt die nood ook creatief en zoeken we 
daardoor beter naar wat past bij deze tijd.
Voor NBD Biblion ligt hier het komende decen-
nium de grootste uitdaging denk ik. Het is 
natuurlijk allang niet meer alleen die massieve 
dozenschuiver voor boeken, maar er is zeker 
potentie om verder te groeien als netwerkor-
ganisatie voor bibliotheken. Als bibliotheken 
leden niet meer als klanten beschouwen 
maar als partners om samen de bibliotheek 
te maken, dan vind ik dat ook een mooi beeld 
voor NBD Biblion. Zeg niet meer dat biblio-
theken klanten zijn, maar een partner in het 
shared service center van NBD Biblion. Maak samen 
programma’s, vertel samen verhalen en ontdek 
met elkaar wat nodig is. 
We staan ten dienste van bibliotheken. Zo is de 
naam van de Nederlandse Bibliotheek Dienst 
ooit gekozen. Want: wat goed is voor de biblio-
theken, is goed voor NBD Biblion. 
Henk had gelijk.

Mark Deckers is Bestuurssecretaris bij Rijnbrink en blogt 
bovendien over het vak op www.markdeckers.nl

Waarom 
Henk  
gelijk had

COLUMN MARK DECKERS
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“Je kan beter samen 
knokken voor meer, dan 
met elkaar knokken om 

hetzelfde.” 
Mark Deckers
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AUTOMATISCH METADATEREN

5 vragen over 
automatisch metadateren 
en artificial intelligence
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1/ Waarom automatisch 
metadateren?
Tot nu toe was het handwerk van 

bibliografen om metadata aan alle 

titels toe te kennen. Dat is arbeids-

intensief en duurt relatief lang 

terwijl consumenten steeds meer 

gewend zijn aan ‘vandaag besteld, 

morgen in huis’. De doorlooptijd 

schuurt met de wens van bibliothe-

ken om nieuwe titels zo snel moge-

lijk op de plank te hebben liggen. 

Daarom vroegen wij ons af of je het 

analyseren van de bibliografische 

data van alle titels niet zou kunnen 

automatiseren om ze zo veel sneller 

op te leveren. Dat kan inderdaad 

door gebruik te maken van artificial 

intelligence en machine learning. Daar-

door zijn de bibliografische gege-

vens straks veel sneller beschik-

baar; idealiter op het moment dat 

een titel verschijnt. Bovendien kun-

nen we in plaats van 15.000 titels 

op jaarbasis misschien wel 30.000 

titels aanbieden omdat de machine 

het veel sneller kan dan wij. Ons ti-

telaanbod wordt zo veel breder. Niet 

onbelangrijk, we denken dat we de 

metadata door grotere efficiency 

goedkoper kunnen aanbieden.

2/ Welke kansen bieden 
automatische metadata 
nog meer?
Door automatisch metadateren 

komt er ook ruimte om op een heel 

andere manier naar de gegevens te 

kijken. Van oudsher bepalen wij als 

bibliografen de metadata. Maar het 

zoekgedrag van consumenten, en 

dus ook lezers, is de afgelopen de-

cennia enorm veranderd. Ga maar 

na wat je zelf intypt in een zoekma-

chine. Als je veel meer kunt uitgaan 

van het zoekgedrag van specifieke 

groepen mensen, kun je zorgen dat 

je collectie beter aansluit bij de wen-

sen van specifieke groepen lezers. 

3/ Waar staan we nu?
Bij NBD Biblion begonnen we in 

2018 te experimenteren met de au-

tomatisering van het metadateren. 

Het bedrijf Bookarang is hierin ge-

specialiseerd en wij zijn met hen 

gaan samenwerken. Na ruim twee 

jaar uitproberen en verbeteren zijn 

de resultaten veelbelovend. Telkens 

hebben onze bibliografen hand-

matig de resultaten van de machi-

ne gecontroleerd. We hebben dit 

project stapsgewijs aangepakt om 

steeds te kunnen bijsturen wanneer 

dat nodig was. Onze redacteuren 

zijn er intensief bij betrokken en 

hebben de richtlijnen bepaald op 

basis waarvan de algoritmen ge-

bouwd moesten worden. 

Als er fouten optraden, stuurden 

we de inhoud en de richtlijnen 

bij. Doordat het om een zelflerend 

systeem gaat worden de resultaten 

steeds beter. Voor volwassen fic-

tie bijvoorbeeld lukte het in 2019 

om voor 75 procent van de titels 

Artificial intelligence of kunstmatige intelligentie, machine 
learning, automatisch metadateren… Het klinkt allemaal 
abstract en voor sommigen misschien zelfs een beetje eng.  
Wat heeft het eigenlijk met de bibliotheek te maken?

Ai, ai, ai
Metadata, wat zijn dat?
Met metadata bedoelen we elementaire informatie 
zoals een titelbeschrijving, een ISBN-nummer, 
of, hoeveel en welke afbeeldingen een titel 
bevat. Maar ook PIM- en SISO-classificaties, 
genreaanduidingen, moeilijkheidscategorieën, 
trefwoorden en recensies met een beknopte 
beschrijving van de inhoud en een aanbeveling 
behoren tot de metadata. In totaal gaat het om 
zo’n driehonderd velden. Al die data bij elkaar 
zorgen ervoor dat medewerkers in bibliotheken 
bezoekers goed kunnen adviseren en de collectie 
op verschillende manieren kunnen ontsluiten. 



Meike Boertjes 

Wat valt jou op aan de leesvaardigheid 
van kinderen de afgelopen jaren?
Hier is veel om te doen op dit mo-

ment en de cijfers zeggen genoeg. 

Wat me opvalt, ook nu in mijn baan 

als docent kunst en beeldende vor-

ming, is dat kinderen vaak niet goed 

lezen. Niet omdat ze het niet kun-

nen, maar omdat ze een gebrek aan 

focus hebben. Dat geldt overigens 

ook voor volwassenen. 

Hoe kunnen bibliotheken bijdragen aan 
beter lezen?
Bibliotheken doen ontzettend veel! 

Ze houden hun collecties aanspre-

kend en dat is een dagelijkse taak. 

Jammer dat veel mensen dat niet 

weten. Want een bibliotheek heeft 

zoveel te bieden voor zo weinig geld, 

en voor kinderen zelfs gratis. Maar 

misschien nog wel belangrijker zijn 

de medewerkers, de leesbevorde-

raars die boeken toegankelijk maken 

en zorgen voor plezier in lezen. Er 

AUTOMATISCH METADATEREN
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succesvol een titel, genre, moei-

lijkheidsgraad en trefwoorden toe 

te kennen. In 2020 hebben we ons 

beziggehouden met de jeugdtitels 

en het automatisch metadateren 

van recensies. We verwachten dat 

we in april/mei 2021 zo ver zijn dat 

we bibliotheken kunnen laten zien 

wat de mogelijkheden zijn. Een le-

vertijd van twee tot drie weken (in 

plaats van de huidige zes tot acht) 

lijkt realistisch. We presenteren 

de mogelijkheden zeker ook aan 

de Commissie Omslagstelsel en de 

twee klankbordgroepen. 

4/ Wat brengt de 
toekomst?
Het ultieme doel is om álle Ne-

derlandstalige nieuwe titels óp de 

dag van verschijning voorzien van 

meta data te kunnen leveren aan 

bibliotheken en mediatheken. Dat 

ligt nog wat verder weg. Misschien 

nog veel interessanter is dat je ook 

kunt denken aan het gebruik van 

de metadata voor heel nieuwe toe-

passingen zoals leesadviezen op 

maat voor bijvoorbeeld vmbo-leer-

lingen of tieners. Stel een tiener 

zoekt op de trefwoorden ‘depressie’ 

en ‘echtscheiding’. Dan is de kans 

nu groot dat hij of zij een aantal 

zelfhulpboeken voor volwassenen 

aanbevolen krijgt. 

In de toekomst kunnen we fijnma-

zige metadata leveren die helemaal 

toegesneden zijn op het zoekgedrag 

van een bibliotheekvestiging of 

zelfs op individuele bezoekers(groe-

pen). Dan vindt deze tiener wel 

passende titels en kun je als biblio-

theek een persoonlijk uitleenadvies 

geven zonder dat het meer tijd of 

geld kost. In Vlaanderen bestaat dit 

al. Via de dienst ‘Mijn Leestipper’ 

kunnen bibliotheekgebruikers op 

basis van persoonlijke leesvoorkeu-

ren en hun uitleengeschiedenis 

maandelijks individuele leestips 

krijgen uit de fictiecollectie van de 

bibliotheek. Uiteraard hebben de 

deelnemers toestemming gegeven 

om hun leengedrag te analyseren

Daarnaast kun je ook denken aan 

het samenstellen van een themacol-

lectie, bijvoorbeeld naar aanleiding 

van een historische mijlpaal. De 

thema’s zijn vaak gebonden aan een 

stad of streek en het samenstellen 

ervan is nu veel werk. Door middel 

van automatische metadatering 

wordt een groot deel van dat werk je 

uit handen genomen. Eigenlijk zijn 

de toepassingen eindeloos. Die grote 

bak met data wordt pas van waarde 

als je er iets mee doet! 

5/ Wat is de rol van de 
mens dan nog?
Om de kwaliteit te garanderen con-

troleren onze collega's voorlopig alle 

metadata nog handmatig voordat 

we deze met de bibliotheken delen. 

Als het gaat om poëzie die com-

plexe content bevat en stripboeken, 

met talloze plaatjes, verwachten 

wij niet dat de machine in staat is 

om deze titels te metadateren. Dus 

deze boeken zullen nog steeds door 

mensen van metadata worden voor-

zien. Bovendien is het goed dat we 

ons realiseren dat een machine die 

werkt met algoritmen en artificial 

intelligence geen black box is. Het 

zijn immers mensen die de machi-

ne van input voorzien. Een algorit-

me kan een suggestie doen voor een 

trefwoord, maar er zal altijd een 

trefwoordenredactie blijven die zo’n 

voorstel beoordeelt. En het is aan de 

mens, de bibliothecaris, de mede-

werker bij NBD Biblion, om de da-

ta-analyses te gebruiken en er een 

nuttige context voor te zoeken. ◀

Vurige 
vakmensen 

Het zijn leesbeesten, ze 
geloven in Pippi Langkous 
en willen dat iedereen 
zich welkom voelt in de 
bibliotheek. Twee jaar 
geleden streden deze 
vurige vakmensen om de 
titel Beste Bibliothecaris 
van Nederland. Nu doen 
ze een boekje open 
over hun liefde voor het 
geschreven woord …  
oh nee, voor mensen!

BESTE BIBLIOTHECARISSEN VAN NEDERLAND

 De verkiezing 
Beste Bibliothecaris 
van Nederland is 
een initiatief van 
Bibliotheekblad en 
wordt gesponsord 
door NBD Biblion. 
Met de prijs krijgen 
uitzonderlijke 
professionals een 
podium.

Samenwerking Bookarang
In de zoektocht naar de mogelijkheden van 
automatisch metadateren van bibliotheektitels is 
NBD Biblion gaan samenwerken met Bookarang, 
een bedrijf dat technologie heeft ontwikkeld om 
boeken inhoudelijk te analyseren door middel van 
artificial intelligence. Algoritmen zijn in staat om 
een boek volledig te ontleden en de essentie eruit 
te filteren. Bookarang ontwikkelde voor en met 
NBD Biblion software op maat om de vertaalslag 
te maken naar termen die voor lezers herkenbaar, 
bruikbaar en waardevol zijn. 
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wordt ook veel tijd, geld en energie 

geïnvesteerd in meer leesplezier: 

schrijvers komen op bezoek en voor 

kinderen zijn er leuke (voor)leespro-

gramma’s. Hartstikke belangrijk, 

want vanuit een kast of app zijn 

boeken toch minder aansprekend. 

Al die activiteiten laten de collectie 

leven. En bibliotheken werken hard 

mee om laaggeletterdheid te bestrij-

den; een groot probleem nu.

Wat kenmerkt een goede bibliothecaris?
Een goede bibliothecaris is bevlo-

gen en geïnteresseerd in een breed 

spectrum van onderwerpen. Zij 

(want het zijn nou eenmaal meer 

vrouwen) weet wat er speelt in de 

samenleving, ook lokaal. Een goe-

de bibliothecaris ziet kansen om op 

steeds andere plekken het visite-

kaartje van de bibliotheek te zijn, 

om samen te werken met andere or-

ganisaties én lokale community’s.

Wat wil jij bereiken in de bibliotheek? 
Ik ben inmiddels docent kunst en 

beeldende vorming. Kunst is name-

lijk een geweldig vak en het leent 

zich heel goed voor persoonlijke ont-

wikkeling. Ik wil dat leerlingen er 

nú wat van maken. Dat ze zich vrij 

voelen, ambities hebben en dromen 

najagen. Ik zie het als een uitdaging 

om ze bij te brengen dat kunst en 

cultuur niet zomaar ‘iets leuks voor 

erbij’ is, maar een wezenlijk onder-

deel van onze samenleving. In die 

zin verschilt mijn werk nu niet veel 

van mijn werk bij de bibliotheek.

 

Hoe zie jij de toekomst van jouw vak?
Moeilijke vraag. Ik denk dat biblio-

thecarissen voorlopig nog heel veel 

werk te doen hebben. Het gebrek 

aan leesplezier bij kinderen in Ne-

derland is urgent. Bibliothecarissen 

zetten zich daar graag voor in en ik 

hoop van harte dat de overheid dat 

mogelijk blijft maken, sterker nog: 

de mogelijkheden vergroot. Ik denk 

dat het belangrijk is dat bibliotheken 

(kunnen) blijven investeren in me-

dewerkers. Vrijwilligers zijn onmis-

baar, maar ze kunnen niet de plaats 

innemen van de bibliothecaris.

Waarom ben je dan zelf gestopt?
Afgelopen jaar had ik naast mijn 

werk bij de bibliotheek al een klein 

baantje in het onderwijs. Ik ben 

opgeleid als docent ckv en kunstge-

schiedenis en dat heb ik nooit hele-

maal los kunnen laten. Toen werd 

ik zwanger en vond ik dat ik moest 

kiezen voor één baan. Ik wil mijn 

werk graag goed doen. Dat vind ik 

met twee banen en een gezin wel 

ingewikkeld. Op school kon ik meer 

uren gaan werken en toen heb ik 

afgelopen zomer de knoop doorge-

hakt. Geen makkelijke beslissing, 

want ik had bij de bibliotheek een 

ontzettend leuke baan en de NOBB 

was een heel fijne organisatie (waar-

van akte).

Welke herinnering heb jij aan de biblio-
theek vroeger?
Ik kwam vaak in de bibliotheek 

in Deurne. Het was er vrij saai en 

grijs, en stil. Maar dat deed er niet 

toe want ik kwam voor de boeken! Ik 

hoopte altijd dat mijn vader er lan-

ger over deed dan ik, want dan kon 

ik nog even tussen de boeken voor 

volwassenen snuffelen. Dat vond ik 

heel interessant, vooral de informa-

tieve afdeling. Ik las van alles, maar 

vooral historische jeugdromans. Bij 

ons thuis werd ook veel voorgelezen, 

van Annie M.G. Schmidt tot Toon 

Tellegen. 

Marjolein Hordijk 
Wat valt jou op aan de leesvaardigheid 
van kinderen de afgelopen jaren? 
Bijna een kwart van de jongeren in 

Nederland is volgens recent onder-

zoek laaggeletterd. De bibliotheek 

is maar een van de plekken waar je 

hier iets mee kan. Ik werk vooral 

voor en met jongeren, vanaf 12 jaar 

voor educatie en vanaf 15/16 voor 

activiteiten. Vaak combineer ik pro-

grammering met educatie-activitei-

ten. Je hebt intrinsieke motivatie 

nodig, je moet zoeken naar de inte-

resses van jongeren en daar op inha-

ken. De jongeren komen hier echt 

niet binnenlopen met de vraag hoe 

ze beter leren lezen en schrijven. 

Spreek ze aan op hun talenten en 

help ze die te ontwikkelen. Vaak ko-

men ze binnen met de zin ‘Ik moet 

dit lezen van mijn docent.’ Vraag 

door. Er is vaak veel meer speling 

dan je denkt. Leesplezier bij jonge-

ren valt of staat met het goede boek!

Hoe kunnen bibliotheken bijdragen aan 
beter lezen?
Ik geloof in talentontwikkeling. Een 

goed voorbeeld is het project Buiten 

Zinnen. Daarmee richtten we ons in 

eerste instantie op cultureel geïn-

teresseerde jongeren. Nu gaan we 

ook voor talentontwikkeling. Wil je 

jouw gedicht voordragen, top. Heb 
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Meike Boertjes

Meike Boertjes (31 jaar)
Baan: Werkte tot zomer 2020 bij de Noord Oost 
Brabantse Bibliotheken (NOBB), is nu docent kunst 
en beeldende vorming Opgeleid als: Docent ckv en 
kunstgeschiedenis Lievelingsboek: Het zijn er wel tien 
Hobby’s: Sinds twee jaar vioolles – een aanrader. De 
focus die je nodig hebt om zoiets moeilijks onder de 
knie te krijgen vind je bijna nergens anders. Verder: 
spelen, voorlezen, wandelen en knuffelen met haar 
babydochtertje Prijs: In 2018 genomineerd als Beste 
Bibliothecaris van Nederland, geëindigd op plek 3. (Het 
wachten is op de nominatie als Beste Docent ckv…) 
Niet verder vertellen: Vond het vroeger leuk in de Dik-
ke Van Dale te lezen om nieuwe woorden te vinden

“Ik wil dat leerlingen zich  
vrij voelen, ambities hebben  
en dromen najagen”

#  3
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je een rap geschreven, kom maar 

laten horen! Daar komen nu ook jon-

geren op af die zich willen ontwikke-

len. Who cares dat je veel spelfouten 

maakt als je een voordracht doet?! 

‘HipHop in je bieb’ van onder meer 

Probiblio is ook een succes, ‘Vertel je 

verhaal’, en zo zijn er meer program-

ma’s. Er gaat tijd overheen voordat je 

succes ziet. En dan maar hopen dat 

de jongeren in de loop van het proces 

zelf zien als ze ergens tekortschieten 

qua vaardigheden of kennis.

Verder zeg ik altijd deel je ‘gilmo-

mentjes’ – de dingen waarvan je 

gaat glunderen - daar bereik je men-

sen mee! Ik deel wat ik doe, ook als 

het mislukt. Omdat ik zichtbaar 

ben, word ik benaderd als ‘profes-

sioneel deskundig leesbevorderaar’. 

We hebben in de bibliotheken last 

van valse bescheidenheid. Laat maar 

zien wie je bent en wat je kunt. 

Laten we dat uitdragen. Een gro-

te marketingafdeling zoals hier in 

Nijmegen helpt. Maar ook in een 

kleine bibliotheek kun je jouw me-

dewerkers plezier en succes laten de-

len. Bijvoorbeeld op sociale media, 

die heb je zelf in de hand. Geef bij-

voorbeeld boekentips passend bij een 

activiteit in de stad. Dan kan iedere 

medewerker zijn expertise inzetten. 

Dat soort dingen werkt. 

Wat kenmerkt een goede bibliothecaris?
Om te beginnen moet je een open 

houding hebben, nieuwsgierig zijn. 

Je moet heel benaderbaar zijn, men-

sen moeten zich welkom voelen bij 

je. Daarna komt kennis om de hoek 

kijken. Welke specifieke kennis je 

nodig hebt, ligt eraan waar in de 

bibliotheek je werkt. Kijk, de finan-

cial controller hoeft van mij niet 

te weten wat een SISO is, maar ik 

vind dat echt iedereen in de biblio-

theek het moet weten als Lucinda 

Riley een rage is. Bij het frontoffice 

moet je alle bronnen kennen zodat 

je mensen kunt helpen zoeken. Als 

programmamaker is het weer es-

sentieel dat je weet wat er leeft in je 

stad of dorp. 

Wat wil jij bereiken in de bibliotheek?
Dat vind ik een heel grote vraag 

(lange stilte). Ik vanuit mijn kleine 

wereld zou willen dat alle jongeren 

vanzelf naar de bieb komen om zich 

te ontwikkelen. Dat die drempel 

weg is. Ik heb al gezien wat het ef-

fect van je inspanningen kan zijn op 

de cultureel geïnteresseerde jonge-

ren. Op naar de volgende stap – het 

bereiken van de andere jonge doel-

groepen. Dat staat nog in de kinder-

schoenen. Maar hé, er zijn tenmin-

ste kinderschoenen.

Hoe zie jij de toekomst van jouw vak?
We hebben heel lang gedacht dat 

een specifieke opleiding geen urgen-

tie heeft. Er is nu wel een geweldi-

ge opleiding tot community librarian, 

maar dat is niet voldoende. In een 

ideale wereld zou er denk ik toch 

een hbo-opleiding tot bibliotheca-

ris zijn, en gedegen trainingen voor 

zij-instromers. Wat ik het belang-

rijkste vind is dat we de kennis op 

de vloer bewaken. Daar komt bij 

dat ons imago aan het veranderen 

is. We zijn opener geworden. Afge-

studeerden van nu vinden ons wel 

als interessante werkplek, maar 

mbo’ers nog niet. Ik ben trots om 

me bibliothecaris te noemen. Laten 

we allemaal weer trots worden op 

die naam. Het is zo’n mooi vak: ik 

mag mensen enthousiasmerem voor 

verhalen.

Welke herinnering heb jij aan de biblio-
theek vroeger?
In ons dorp Laren in de Achterhoek 

stond een wijkhuis, op een zolder 

met van die houten schrootjes kon 

je boeken lenen. Het leek niet op 

een bieb, hoor. Bij de ingang zaten 

twee oude mannetjes die alles in 

een heel dik boek bijhielden. Ieder 

gezin kreeg een nummer om te mo-

gen lenen. Ons nummer was 52. Wij 

stonden al bekend als veel-leners, 

dus voor ons waren extra pagina’s 

in het boek gereserveerd. Ik heb die 

hele bieb uitgelezen, inclusief alle 

streekromans. Er was niemand om 

je te helpen, joh. Als je oud genoeg 

was, kon je naar Lochem. 

Jolanda Robben 
Wat valt jou op aan de leesvaardigheid 
van kinderen de afgelopen jaren?
De berichtgeving hierover gaat voor-

al over middelbare schoolleerlingen 

terwijl mijn focus ligt bij kinderen 

in het basisonderwijs. Het allerbe-

langrijkste vind ik dat kinderen van 

jongs af aan positieve ervaringen 

hebben met verhalen. Leesplezier is 

de basis van alles. De beste manier 

om leesplezier te stimuleren ver-

schilt per kind. Bij sommige kinde-

ren werkt ‘stiekem lezen’ – dan zijn 

ze iets anders aan het doen, waar-

voor ze wel degelijk ook lezen, maar 

het lezen voert niet de boventoon. 

Hoe kunnen bibliotheken bijdragen aan 
beter lezen?
De zogenaamde leesdip die kan  

optreden in de zomervakantie na  

Marjolein Hordijk (40 jaar)
Baan: Programmamaker bij Bibliotheek Gelderland 
Zuid Opgeleid als: Bloemist, docent tekenen, infor-
matiedienstverlener (Rijnbrink) Lievelingsboek: 1. 
De geheime tuin van Frances Burnett. Ooit van haar 
oma gekregen 2. Schijnbewegingen, onderdeel van de 
trilogie De groene bloem van Floortje Zwigtman
3. Alleen met de goden van Alex Boogers. Blies haar 
van haar sokken en maakte dat ze fan voor het leven 
is van Alex Boogers Hobby’s: Sporten, juryvoorzitter 
zijn van de vakjury Beste Boek voor Jongeren, naar 
musea, concerten en festivals gaan (alles wat nu niet 
kan vanwege corona) Prijs: In 2018 genomineerd als 
Beste Bibliothecaris van Nederland, geëindigd op 
plek 2 (Misschien moet er maar een prijs komen voor 
Beste Programmamaker …) Niet verder vertellen: 
Houdt van Ex on the beach: Double Dutch en van 
bruidsjurken-tv

“Ik voel me professioneel, 
deskundig leesbevorderaar”
Marjolein Hordijk
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groep 3, als kinderen net hebben le-

ren lezen, is een van de redenen dat 

wij in Veendam Vakantielezen aan-

bieden. Daarnaast gaan we met de 

Vakantie Voorleestent de wijken in. 

En dan kiezen we juist wijken met 

kinderen die nog niet zo veel in de 

bieb komen. Het is ontstaan uit een 

persoonlijke ervaring. Mijn jongste 

neefje vond lezen niet zo leuk; leren 

lezen is ook eigenlijk helemaal niet 

zo leuk. Toen bedacht ik een verhaal 

voor hem waarbij hij steeds invloed 

mocht uitoefenen op het verloop 

ervan. Dat werkte zo goed dat ik uit-

eindelijk nog vijf andere verhalen 

geschreven heb voor het Vakantiele-

zen in de bieb. Deze zomer hebben 

kinderen er in totaal ruim 61.000 

leesminuten aan besteed. En mijn 

neefje is trots dat al 2.000 kinderen 

‘zijn’ verhaal hebben gelezen.

Een ander project, dat heel lokaal 

begon, is Scoor een boek! – een ener-

giek programma voor groep 5/6 dat 

sport en lezen met elkaar verbindt. 

Ik ben zelf voetballiefhebber en heb 

op de basisschool een aantal spelers 

van FC Veendam ontmoet. Voetbal-

lers zijn een fantastisch rolmodel 

voor kinderen en mijn collega’s en 

ik waren het snel eens dat we hen 

als onze ambassadeurs wilden. Voor 

ieder boek dat een kind leest, komt 

een stikker op een poster in de klas. 

Inmiddels kunnen kinderen ook 

door thuis te lezen punten sparen 

voor de klas. Toen Veendam failliet 

ging, benaderden we FC Groningen 

en werd het project uitgebreid naar 

de provincie en toen naar heel Ne-

derland. Leesprogramma’s als Scoor 

een Boek! en Vakantielezen vullen 

we in vanuit een driehoek: school, 

thuis en bibliotheek.

Wat kenmerkt een goede bibliothecaris?
Enthousiasme. Iets van je eigen per-

soonlijkheid laten zien en de wil de 

ander te leren kennen. Op woens-

dagmiddag hebben we kindermid-

dagen in Veendam. Dan kijk ik met 

aandacht hóé een kind binnenkomt 

en wat de bieb voor een kind kan be-

tekenen. Wat ze op zo’n middag le-

ren vind ik niet het doel op zich. Het 

belangrijkste vind ik dat zij zich hier 

prettig voelen. Uiteindelijk word ik 

blij als ik ze zie groeien op persoon-

lijk vlak, als mens. 

Wat wil jij bereiken in de bibliotheek? 
Vakantielezen, Scoor een boek! – het 

zijn projecten met prachtige cijfers. 

En daar ben ik ook echt trots op. 

Maar tegelijkertijd begint alles bij 

één. Eén kind dat een goed gevoel 

krijgt bij de bibliotheek. Heb oog 

voor dat ene kind! Ik hoop dat steeds 

meer van die ééntjes erbij komen. 

Het is mijn missie dat ik iets bij-

draag aan de persoonlijke ontwikke-

ling van die eentjes. 

Hoe zie jij de toekomst van jouw vak?
Naast alle zij-instromers die graag 

in de bibliotheek komen werken, 

zou ik ook willen dat mensen de  

bibliotheek van jongs af aan zien  

als een mooie plek om te werken, 

bijvoorbeeld met een bijbaantje.  

Een plek waar ze de kans hebben om 

in het vak te groeien. Ik weet niet 

of daarvoor een opleiding nodig is. 

Je moet mensen kunnen verbinden, 

nieuwsgierig zijn, creatief zijn.  

Allemaal vaardigheden die je ook 

op een andere manier kunt leren. 

En ja, titelkennis is ook belangrijk, 

maar ook daarvoor heb je niet per 

se een speciale opleiding nodig. We 

hebben nu een jongen van elf die 

een workshop fotografie komt ge-

ven. Waarom? Omdat hij al tig keer 

zelf met een activiteit heeft meege-

daan. Ik hoop dat we hiermee meer 

gaan experimenteren. 

Wat heeft de onderscheiding Beste Biblio-
thecaris je gebracht?
Veel positiviteit! Die prijs is overal 

een opening om het verhaal van 

mijn werk en van het hele biblio-

theekvak te vertellen. Ik zou het 

mooi vinden als de komende win-

naar nog meer door alle relevante 

organisaties in het vak naar voren 

wordt geschoven als ambassadeur. 

Welke herinnering heb jij aan de biblio-
theek vroeger?
Op maandagavond gingen mijn 

broer, mijn twee zussen en ik altijd 

naar de bibliotheek in Stadska-

naal. Bij binnenkomst trokken we 

een sprintje naar de kast met strip-

boeken. Wie als eerste een strip te 

pakken had, mocht die ook thuis 

als eerste lezen. En ik herinner me 

de computers met een omslachtig 

zoeksysteem. Mijn broer en zussen 

gingen liever gewoon vragen bij de 

balie terwijl ik het altijd super leuk 

vond dingen in de computer op te 

zoeken. ◀ 

“Het is belangrijk dat 
kinderen van jongs af aan 
positieve ervaringen hebben 
met verhalen.”
Jolanda Robben
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Jolanda Robben (38)
Baan: Als senior adviseur Biblionet Groningen ont-
wikkelt en coördineert zij onderwijsprogramma’s voor 
de provincie en werkt in de bibliotheken Stadskanaal 
en Veendam Opgeleid in: Informatiedienstverlening 
en -management Lievelingsboek: Oorlogswinter van 
Jan Terlouw is haar altijd bijgebleven Hobby’s: Ze is 
trotse en blije tante van vijf nichtjes en neefjes tussen 
de 3 ½ en 11 jaar en kan niets leukers bedenken dan 
met ze op te trekken. Prijs: Jolanda won in 2018 de 
prijs Beste Bibliothecaris van Nederland (Hoe moet 
dat verder?) Niet verder vertellen: Ze was van plan 
de lerarenopleiding te doen. Door een min of meer 
toevallig bijbaantje in de bibliotheek werd het toch 
Informatiedienstverlening en -management. Gelukkig 
maar!
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Hoe word je de beste bibliotheek van Nederland èn van de 
wereld? Jacinta Krimp, directeur-bestuurder van School 7  
in Den Helder, onderdeel van KopGroep Bibliotheken, weet  
er alles van. “Je moet lef hebben. Niet bescheiden zijn.  
Laten zien wat je als bibliotheek allemaal te bieden hebt.  
En vooral ook een lange adem hebben.” Haar nimmer aflatende 
enthousiasme zal er ook wel iets mee te maken hebben.

“O

FOTO'S: DRUKTEMAKER MEDIAPRODUCTIES, JAN DE VRIES EN ULRIKE SCHMIDT
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p 1 oktober 1977 begon ik mijn loop-

baan als assistent-bibliothecaris in 

Castricum. Precies veertig jaar later, 

op 1 oktober 2017, stond ik met de 

NBD Biblion Award en een bos bloe-

men in mijn handen omdat we Bes-

te Bibliotheek van Nederland waren 

geworden. Toeval bestaat niet.”  

Dat zegt Jacinta Krimp, directeur-be-

stuurder van KopGroep Bibliotheken 

in Noord-Holland. “Een tijdje later 

tijdens het landelijke bibliotheek-

congres in 2017 had ik het met Jos 

Debeij van de Koninklijke Biblio-

theek over de Public Library of the 

Year-award”, vertelt Jacinta. Het 

kriebelde. “Nog nooit had een Ne-

derlandse bibliotheek zich opgege-

ven. Ik dacht: ‘Waarom proberen 

we het niet gewoon?’ We hadden 

al wat materiaal liggen van de Ne-

derlandse prijs. Ik polste een paar 

mensen en besloot: we doen het.  

In een week tijd hebben we onze 

inzending voorbereid, allemaal in 

eigen productie. Een medewerker 

die ook filmer is, heeft een dro-

ne-opname gemaakt.” Dat mocht 

eigenlijk niet zonder toestemming 

omdat het gebouw dicht bij de 

 Koninklijke Marine zit, verklapt 

Jacinta. Maar ach, soms moet je 

gewoon een  beetje stout zijn. “De 

dochter van degene die het leesca-

fé beheert sprak de voice-over in 

en heeft ook alles voor ons in het 

Engels vertaald. Op de laatste dag 

van de inschrijving drukte ik om 

17.30 uur op ‘send’.” In totaal waren 

er maar vier mensen op de hoogte. 

Tot er op een woensdagmiddag een 

mailtje binnenkwam met de onder-

werpsregel ‘And the nominees are’. 

Jacinta: “Nou ja, toen hebben we 

het natuurlijk heel hard van de da-

ken geschreeuwd en luid naar bui-

ten gebracht dat we een van de vijf 

genomineerde bibliotheken waren.” 

Dat ze wonnen was helemaal uit-

zinnig. “We waren gewoon zo trots 

op wat we hier hebben bereikt.“

 Goh, dit voelt als een huiskamer
“Toen we hier naartoe verhuis-

den, wilden we een sfeer creëren 

waarbij mensen denken ‘Het is net 

of ik in mijn eigen huis zit’. De 

bibliotheek als huiskamer van de 

stad, dat was onze visie. Vandaar 

ook de leeslampjes, de vloerkleden 

en alle zitjes.” En het gebruik van 

duurzame materialen zoals hout 

en metaal. Vier jaar na de opening 

ziet alles er nog bijzonder verzorgd 

uit. “Het leuke is dat ik tijdens 

ons openingsweekend een man in 

zo’n oorfauteuil tegen zijn vrouw 

hoorde zeggen: ‘Goh, dit voelt als 

een huiskamer.’” Missie geslaagd, 

zou je denken. De aankleding is be-

langrijk, maar niet genoeg. “Voor 

een goede sfeer heb je ook je me-

dewerkers nodig. Ik hecht ontzet-

tend veel waarde aan gastvrijheid. 

Onze tientallen vrijwilligers zijn 

Lef en visie 
brengen 
School 7 
op kop 



dus in eerste instantie gastheren 

en gastvrouwen. Daar hoort bij dat 

we mensen die binnenkomen mini-

maal even begroeten. Maar ook het 

aanknopen van een gesprek maakt 

dat mensen zich welkom voelen, 

overigens wel zonder dat je er als 

een havik bovenop zit.”

Verder zijn bezoekers van alle ge-

makken voorzien: overal is wifi en 

stroom. In de voormalige wc’s kun 

je je ook nu nog in alle rust terug-

trekken, maar dan om te werken 

of spelen. Midden in het gebouw 

is een leescafé met koffie, lekkers, 

lederen Chesterfieldbanken en 

een daverend uitzicht op de oude 

haven. En belangrijk: bij School 

7 doen ze niet moeilijk als je even 

met je kopje koffie rondloopt. Dat 

doe je thuis toch ook? Dat maakt 

dat ook de studenten van het lokale 

ROC hier afspreken met vrienden 

om te leren en te socializen. Hele 

scripties worden er geschreven! “Ik 

sprak een keer een vader wiens pu-

berdochter zwoer dat ze ’s avonds 

met haar vrienden hier in de bi-

bliotheek afsprak. Hij geloofde er 

niets van. Tot hij een kijkje kwam 

nemen. Zijn mond viel open. ‘Jee, 

wat is het hier mooi. Ja, euh, nu 

begrijp ik waarom mijn dochter 

hier zo vaak zit.’”

Daarmee ben je er volgens Jacinta 

nog steeds niet, want gastvrij-

heid in de bibliotheek betekent 

ook deskundigheid en het juiste 

aanbod. “Hier in School 7 hebben 

we de ruimte om veel meer te la-

ten zien dan een rij boekenrug-

gen in een kast. We kunnen de 

collectie veel speelser presenteren. 

Bezoekers denken vaak dat onze 

collectie uitgebreid is, maar dat is 

niet zo. En we hebben een strate-

gisch marketeer in dienst die via 

segmentatie-onderzoeken zorgt dat 

we haarfijn in beeld hebben hoe de 

bevolking hier is samengesteld. Dat 

verschilt nog best per wijk. Dus is 

een passend aanbod per vestiging 

cruciaal.” 

Zingen, trouwen en yogales
Bij School 7 kun je boeken lenen, 

maar je kunt er ook al zingend Ne-

derlands leren en trouwen. Boven-

dien is in School 7 is ook de Helder-

se Volksuniversiteit gehuisvest. Zij 

verzorgen de yogales en hebben een 

aanvullend aanbod op de program-

mering van de biblitoheek. “Als we 

hier een idee hebben, dan kun je al-

les tot het derde cijfer na de komma 

gaan berekenen. Maar wij proberen 

het vaak gewoon uit. En dan niet 

gelijk na de eerste dip afschieten. 

We zijn van de lange adem. Je moet 

dingen de tijd geven. Door vol te 

houden blijkt een idee in tweede 

instantie vaak succesvol; en kun-

nen we het ook uitzetten in andere 

vestigingen.” 

Het gebouw met zijn mooie lichtin-

val, ruimtelijkheid en knipoog naar 

de geschiedenis is op zich al een ge-

not. “Maar wat vooral zo mooi is”, 

zegt Jacinta, “is dat het ons in staat 

stelt om te doen wat wij voor ogen 

hebben. Een voorbeeld: we hebben 

hier een theaterzaal, Zaal 7, met vas-

te stoelen en plek voor negentig per-

sonen. Licht, geluid, alles erop en 

eraan. Perfect voor toneel, yoga les 

en lezingen; en ook de Volksuniver-

siteit maakt er gebruik van. Boven-

dien vinden hier huwelijken plaats. 

In 2017 werden we officiële trouw-

locatie. Mijn collega Anita Ruder, 

coördinator Communicatie en PR, 

Jacinta Krimp, directeur-bestuurder van School 7
“Ik ben de jongste van negen kinderen, allemaal 
lezers. Toen ik op de lagere school zat gingen we 
elke zondag in Schoorl naar de kerk waar mijn vader 
het orgel speelde. Mijn lievelingstante beheerde 
de bieb naast de kerk. Iedere zondag na de kerk 
nam ik nieuwe boeken mee naar huis. Allemaal 
bruine kaften… het zag er niet uit. Maar ik vond het 
geweldig! Dat beeld van mijn tante in de bibliotheek 
heb ik nog steeds voor me.” 

DE BIBLIOTHEEK ALS HUISKAMER
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 Leerlingen van het 
plaatselijke ROC komen 
geregeld studeren in de 
bibliotheek, al is nu door 
corona alles anders.
 De tapijten zijn gemaakt 
op basis van oude zwart-
witfoto’s uit het archief van 
de Historische Vereniging, 
die plekken vlakbij School 7 
tonen.
 Zaal 7 wordt gebruikt 
voor taalles, yoga, bruiloften 
en meer. 

Bij School 7 kun je 
boeken lenen, maar 

ook al zingend 
Nederlands leren, 

trouwen of yogales 
volgen. 
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“Dankzij dit gebouw zijn 
ook wij veel zichtbaarder 

geworden. Sinds we in 
School 7 zitten komen er 

ongeveer 10.000 bezoekers per 
maand over de vloer. Dat is 
een toename van zo’n tien 

procent.”



om de taal te leren. Inmiddels is 

het AZC dicht, en komen er ook veel 

ouderen; met de rollator of rolstoel, 

soms komt een verzorgende mee. 

Sommigen zijn al dementerend. 

Evelien is een vreselijk enthousiast 

mens. Gaandeweg dat we dit doen, 

gingen mensen vast van te voren 

afspreken met elkaar, en na afloop 

blijven ze ook nog plakken. De re-

acties die we krijgen, geven mij 

kippenvel. ‘Dit is hèt uitje van de 

maand, we kijken er al weken naar 

uit.’ Voordat we in School 7 zaten 

konden we dit allemaal niet doen.”

Historische wortels
Den Helder heeft in de Tweede We-

reldoorlog enorm geleden onder 

bombardementen van de geallieer-

den. School 7, in 1905 gebouwd als 

lagere school, is een van de weinige 

gebouwen die dat heeft overleefd 

en was nog tot eind 1956 in gebruik 

als school. Iedereen hier weet waar 

School 7 staat en veel Heldenaren 

zijn er aan gehecht. Het sentiment 

klonk ook door tijdens de opening. 

“Dan hoorde ik mensen zeggen 

’Oh, ik heb hier nog op school geze-

ten. Even kijken of ik nog wat her-

ken!’”, vertelt Jacinta. “Het verleden 

leeft toch wel erg in Den Helder. 

Een aantal van de gepensioneerde 

leden van de Helderse Historische 

Vereniging heeft de gave om, met 

een schat aan gedigitaliseerd beeld-

materiaal, geweldige lezingen te 

geven. Als we willen, kunnen we 

Zaal 7 elke maand helemaal vol 

hebben met een lezing van de ver-

eniging. Achter de schermen deden 

zij altijd al veel goeds voor Den Hel-

der. Nu we dit gebouw delen valt 

het veel meer op.” Het beste bewijs 

zijn de fraaie fototapijten. De oude 

zwart-witfoto’s die als basis dien-

den, komen zo uit het archief van 

de Historische Vereniging en laten 

allemaal plekken vlakbij School 7 

zien. De binnenhuisarchitect kwam 

met het idee voor de tapijten.

Nooit verslappen
“Dankzij dit gebouw zijn ook wij 

veel zichtbaarder geworden. Sinds 

we in School 7 zitten komen er on-

geveer 10.000 bezoekers per maand 

over de vloer. Dat is een toena-

me van zo’n tien procent”, aldus 

 Jacinta. De bibliotheek heeft een 

plek in de stad en in de harten van 

veel Heldenaren veroverd, lijkt het.  

Wat blijft er dan nog te wensen 

over? “Het is langetermijnwerk, je 

moet volhouden en nooit je aan-

dacht laten verslappen. Genoeg pro-

jecten in het vooruitzicht.” En waar 

haalt Jacinta haar energie vandaan? 

“Van het werken met mensen en 

van resultaten die je behaalt. Dat 

kunnen ook kleine dingen zijn 

zoals het succes van het meezin-

gen met Evelien. Daar word ik he-

lemaal warm van. Net zoals van 

brede, duurzame samenwerkings-

verbanden.” 

Tevreden zit Jacinta op de brede 

bank bovenaan de grote trap. “Hier 

zit ik graag. Ook strategisch is dit 

een leuk plekje. Je hebt zicht op de 

brede trap, de balie en de ingang, 

je ziet de eerste verdieping en als je 

naar boven kijkt, zie je wie er over 

de brug loopt. Vanaf hier overzie ik 

alles”, zegt een bibliothecaris met 

lef en visie. ◀

vond het wel zo leuk om zich dan 

ook te laten beëdigen als buitenge-

woon ambtenaar van de burgerlijke 

stand, speciaal voor dit gebouw.” 

En de bruid mag zich omkleden in 

de burelen van de medewerkers. 

“Soms moet je een beetje buiten de 

gebaande paden treden en eens wat 

nieuws proberen.”

Dat moest ook tijdens de lockdown. 

“De lezingen konden vanwege het 

coronavirus ineens niet meer live 

plaatsvinden. In samenwerking 

met Bureau Boeiend, een lokale 

organisatie voor culturele activitei-

ten, konden we er online sessies 

van maken via Zoom. Mijn collega 

Anita Ruder leidt de lezingen vanaf 

thuis in en spreekt ook weer een 

slotwoord. Iedere keer keken er zo’n 

tachtig mensen. Ter compensatie 

van wat allemaal niet meer kon bo-

den we dat in eerste instantie gratis 

aan. Maar nu de online lezingen 

betaald zijn, hebben we nog steeds 

tachtig deelnemers. We hebben er 

wel flink over gecommuniceerd om 

het bekend te maken.” Dit is een 

van de dingen waar Jacinta best 

trots op is.

Nog een mooi initiatief: eens per 

maand zingt zangeres Evelien van 

Leeuwen een uur bekende Neder-

landstalige liedjes, vaak met een 

seizoensthema. Na afloop krijg je 

een boekje mee met alle liedjes. 

Jacinta: “Dat komt voort uit onze 

samenwerking met het COA en was 

bedoeld voor nieuwe Nederlanders 

NBD Biblion Award Beste Bibliotheek van Nederland
2009  DOK - Delft
2010  de nieuwe bibliotheek Almere/ Bibliotheek 

Voorschoten-Wassenaar 
2011  Bibliotheek Hengelo
2012 Openbare Bibliotheek Amsterdam
2013  Rozet - Arnhem/ De tweede verdieping - 

Nieuwegein/ Bibliotheek Laren (NH)
2015  Bibliotheek Gouda - De Chocoladefabriek
2017  School 7 - Den Helder 
2018  Stadkamer - Zwolle
2019  dbieb - Leeuwarden

Stichting NBD Biblion is er voor en door bibliotheken. 
Daarom zijn we ook trotse sponsor van de 
verkiezingen Beste Bibliotheek van Nederland en 
Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel.  
Beide zijn een initiatief van Bibliotheekblad in 
samenwerking met NBD Biblion.

DE BIBLIOTHEEK ALS HUISKAMER
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 Vanaf de leeszaal heb je 
uitzicht op de historische haven 
van Den Helder.
 Jacinta Krimpen (links) en 
Anita Rüder namen in 2017 de 
NBD Biblion Award voor Beste 
Bibliotheek van Nederland in 
ontvangst.
 De tegels voor de 
buitengevel zijn ontworpen en 
gefabriceerd door Koninklijke 
Tichelaar uit Makkum.
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raag een historica wat haar toekomst-

visie is en je krijgt een verhaal over 

het verleden. Bibliotheken bestaan 

al eeuwen en hebben de sleutel 

naar de toekomst. Want met kennis 

en educatie kunnen we ons van-

daag voorbereiden op wat komen 

gaat. Daar geloof ik in, daar gaat 

mijn hart sneller van kloppen en 

daar spring ik ’s morgens mijn bed 

voor uit.

Informatie en technologie zijn de 

bouwstenen voor vooruitgang. Als 

we die technologische ontwikkelin-

gen niet durven vertrouwen wordt 

het moeilijk om het verleden los 

te laten. Bovendien, de hoeveel-

heid aan informatie die we nu tot 

onze beschikking hebben is niet 

meer door een mens te verwerken, 

zelfs niet als je daar je dagtaak van 

maakt. 

Toen ik in 1999 afstudeerde be-

gon het internet net een vlucht te 

nemen. Dat maakte het voor mij 

mogelijk om vanuit de letteren-

faculteit in Groningen de catalogi 

van bibliotheken en archieven we-

reldwijd te raadplegen. In maar 

een paar maanden kwam ik tot een 

bronnencollectie en bibliografie en 

kon mijn reis langs de buitenlandse 

archieven en bibliotheken efficiënt 

plannen. Toegang aanvragen ging 

via e-mail, dus ik wist precies waar 

ik terechtkon zonder voor een dich-

te deur te staan. Behalve in Rome 

dan, waar dat regelmatig wel het 

geval was; want ja, er is altijd wel 

een historisch gebouw gesloten we-

gens restauratie. De snelheid en ef-

ficiëntie verrasten mijn hoogleraar 

die aangaf dat dit normaal gespro-

ken toch minstens een paar jaar in 

beslag zou nemen.

De output was dezelfde: een we-

tenschappelijk verantwoorde af-

studeerscriptie. Alleen had ik het 

tijdspad dankzij internet drastisch 

weten in te korten. 

In één van mijn eerste banen als 

junior marktonderzoeker leerde ik 

hoe je met kwantitatieve data ver-

onderstellingen en aannames kunt 

toetsen. Tot mijn eigen verbazing 

leerde ik anders dan ik gewend was 

onderzoek uitvoeren en analyseren. 

SPSS en andere statistische pro-

grammatuur die een enorme berg 

data in een mum van tijd konden 

verwerken, maakten dat ik geen 

weken over onderzoek deed, maar 

veel korter. 

Weten wat je klant wil
Mijn grote liefdes lezen, media, 

communicatie en informatieover-

dracht brachten mij in 2001 in de 

business-to-businessuitgeverij, de 

sector waar ik tot 2016 ben geble-

ven. Een sector die net als de biblio-

theken sterk te maken heeft met 

informatieconcurrentie, ontlezing, 

Waar technologie 
en romantiek 
samenkomen

 Nina Nannini, Algemeen Directeur Stichting NBD Biblion

V
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veranderend leesgedrag. Dus wil je 

relevant blijven moet je bijna bij je 

klanten op schoot kruipen. Weten 

wat hun beweegt, welke keuzes ze 

maken, welke problemen ze heb-

ben, waar ze wakker van liggen. In 

gesprek gaan over welke kansen ze 

zien en welke problemen je samen 

kunt oplossen. En dat samen dat is 

misschien nog wel het belangrijk-

ste. Veel innovatie strandt omdat er 

een oplossing wordt bedacht en ge-

lanceerd waar vervolgens niemand 

op zit te wachten. Tenzij je Steve 

Jobs bent misschien. In 2008 volg-

de ik een internationale opleiding 

over mediastrategie. Mijn collega’s 

uit de kranten- en muziekindustrie 

werden nog veel meer uitgedaagd 

dan de business-to-businessuitge-

vers omdat ze hun verdiensten met 

de dág zagen inzakken. Daar was 

geen sprake meer van proberen, het 

was the survival of the smartest …

Laat technologie voor je werken
Dit geldt vandaag de dag ook voor 

de bibliotheken. Niet omdat men-

sen niet meer naar de bibliotheek 

willen komen. Maar ze hebben er 

te weinig tijd voor, of ze weten niet 

wat je er kunt doen. Er gebeuren 

ontzettend veel mooie en goede din-

gen, maar die moeten wel gevon-

den en gedeeld worden. En wat als 

er dan minder budget of vakkennis 

beschikbaar is, hoe zorg je dan toch 

dat je over tien jaar nog steeds re-

levant bent en een goede band hebt 

met je publiek? Nu we ook nog te 

maken hebben met de huidige CO-

VID-19-epidemie, wordt die situatie 

alleen maar nijpender. Je kunt nu 

letterlijk geen face-to-facecontact 

hebben met veel mensen. Dus hoe 

kom je erachter wat ze nodig heb-

ben, wat ze willen, welke vragen 

of problemen ze hebben? De sleutel 

ligt voor een belangrijk deel in de 

technologie en in data-analyse. Ar-

tificial intelligence (AI) biedt hier veel 

mogelijkheden. Met deep learning 

algoritmes kun je veel meer te we-

ten komen over het gebruik van je 

collectie, de kwaliteit ervan en of 

je aanbod goed aansluit bij wat je 

bezoekers willen. We werken er bij 

NBD Biblion al twee jaar aan om 

tot een goede human level performan-

ce te komen. De maatstaf voor de 

kwaliteit ligt in de menselijke ac-

curatesse, dus er vindt menselijke 

controle plaats. Een bibliograaf is 

voor negentig procent accuraat. De 

computer moet dat minimaal ook 

halen wil het zinvol zijn om hem 

het menselijke analysewerk te laten 

overnemen. Het voordeel is dat je 

veel meer informatie kunt gebrui-

ken om je keuzes te onderbouwen, 

waarmee je de zekerheid van je 

keuzes vergroot. Als je wat minder 

budget hebt, is het wel zo fijn als je 

dat dan heel gericht kan besteden.

Relevant blijven
Bij NBD Biblion werken we al vijf-

tig jaar aan diensten voor bibliothe-

ken. Door naast ons gewone werk 

te investeren in de kennis van onze 

mensen en van de bibliotheken 

brengen we deze diensten naar een 

volgende fase. We houden webi-

nars en halen telkens een stukje 

nieuwe technologie naar binnen 

dat ons helpt om ons werk net een 

beetje beter te doen. De collectie is 

nog steeds onze ruggengraat. Om 

tot goede adviezen te komen, komt 

daar steeds meer kennis en infor-

matie bij kijken. 

Daarnaast is het ook nodig om 

nieuwe diensten aan te bieden die 

passen bij de taken van de brede bi-

bliotheek. Bibendo is daar een mooi 

voorbeeld van. We leren bibliothe-

ken hun eigen serious games te bou-

wen die inspelen op lokale vragen 

zoals inburgering of het motiveren 

van vmbo-leerlingen. Wij bieden 

de technologie foutbestendig aan 

zodat een bibliotheek uiteindelijk, 

na wat training, zelf verder kan 

bouwen.

Ik zie…
Mijn toekomstvisie is misschien 

een beetje romantisch. Ik zie voor 

me dat meer kinderen lezen en de 

weg weten te vinden naar de juiste 

informatie. Dat de bibliotheek een 

ontmoetingspunt is voor mensen 

die, op allerlei manieren, aan hun 

kennis willen schaven. Een plek 

voor mensen die op zoek zijn naar 

het volgende mooie boek om te le-

zen, voor mensen die hun leven 

lang willen leren. De huidige tech-

nologie kan ons daar vandaag al bij 

helpen, ik weet het zeker. Daar ge-

loof ik in, daar gaat mijn hart snel-

ler van kloppen en daar spring ik ’s 

morgens mijn bed voor uit. ◀

DE BIBLIOTHEEK 
IS EEN PLEK VOOR 
MENSEN DIE OP 
ZOEK ZIJN NAAR HET 
VOLGENDE MOOIE 
BOEK, VOOR MENSEN 
DIE HUN LEVEN LANG 
WILLEN LEREN. 

“Mensen zijn vergeten hoe 
je verhalen vertelt. Verhalen 
hebben geen midden of einde 
meer. Ze hebben meestal een 

begin dat nooit ophoudt te 
beginnen.”

Steven Spielberg, 
filmregisseur/producen
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